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في  الغالييني  كتاب  تقسـيم  جاء  بينما  عليها.  والرد  للسـفور  المخالفة  النظر  وجهات  لبحث  خصصته  والرابع  عقلية،  أدلة  تخللها 
كل  في  يفند  بأن  التقسـيم  هذا  له  سـمح  وقد  وخاتمة،  النظرات-  اسـم  عليها  أطلق  فصاًل-  عشـر  واثني  ومقدمة  افتتاحية  صورة: 

الكاتبة. أثارتها  التي  القضايا  من  واحدة  قضية  فصل(  )نظرة/ 
ويأتي الكتابان في سياق الرأي والرأي اآلخر، وسياق مشروعين فكريين كانا وما زاال يتنازعان العالمين العربي واإلسالمي.
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الم�شروع: عن  الطيب  اأحمد  الأكبر  الإمام  يقول 

العلمي والثقافي ألعالم  اإلنتاج  إعادة نشر  به مكتبة اإلسكندرية - وهي تستهدف  تقوم  الذي  المشروع  إن هذا 
نهضتنـا فـي العصـر الحديـث - لُيعـدُّ فيمـا أرى - من أهم المشـاريع العلمية نحو تأصيـل المفاهيم الثقافية 
إلى  أدعو  وإني  عصره.  ويعيش  أصوله،  يستوعب  معاصر  إسالمي  عقل  تأسيس  وإعادة  اإلسالمي  العالم  في 

واإللكترونية. الورقية  الوسائل  بكل  نشرها،  وتعميم  الحية،  اللغات  إلى  األعمال  هذه  ترجمة 

�شــــيــخ الأزهــــر

أ.د/أمحــد حممـد الطيب

النه�ضة  كتابات  اإع��ادة عر�ض  الم�ضروع  ي�ضتهدف هذا 

واأعالمها، في العالم الإ�ضالمي، خالل القرنين الثالث 

ويتوجه  )19-20م(،  الهجريين  ع�ضر  وال��راب��ع  ع�ضر 

والمثقفين من طالب  القّراء  اإل��ى قطاع عري�ض من 

بالفكر  المهتمين  والباحثين  والمعاهد  الجامعات 

على  الط��الع  يتمكنوا من  كي  تراثنا؛  في  النه�ضوي 

اأفكار هوؤلء الرواد واأعمالهم، والتي تتعر�ض لالأ�ضئلة 

والإ�ضالمية،  العربية  الأمة  واجهت  التي  والتحديات 

القرن  ب��داي��ات  منذ  ال��غ��رب��ي  بالعالم  احتكاكها  ل��دى 

الثالث ع�ضر الهجري/التا�ضع ع�ضر الميالدي، وكيف 

الإجابة  في  الجتهاد  ومفكروها  الأم��ة  علماء  ح��اول 

ف��ي زم��ان��ه��م. وما زال  وال��ت��ح��دي��ات  الأ�ضئلة  ع��ن ه��ذه 

يلقي  مما  علينا؛  م��ط��روًح��ا  الق�ضايا  تلك  م��ن  كثير 

على علماء الأمة ومفكريها الآن ا�ضتيعاب تلك الأفكار 

َثمَّ م�ضئولية الجتهاد في هذه  بها ومن  وال�ضتر�ضاد 

الق�ضايا من منطلق متغيرات الع�ضر.

اإ�ضدار اآخر طبعة  اإعادة  اإلى  ل يهدف الم�ضروع فقط 

�� حتى نتجنب ما تم  اأ�ضلية �ضدرت في حياة الموؤلف 

بع�ض  يد  على  مق�ضود  غير  اأو  مق�ضود  تحريف  من 

ا  النا�ضرين للكتب بعد رحيل الموؤلف �� واإنما يتم اأي�ضً

بها  يقوم  ك��ت��اب،  لكل  مو�ضعة  تقديمية  درا���ض��ة  اإع���داد 

باحثون متخ�ض�ضون، في محاولة لعر�ض فكرة الكتاب 

المطروحة  الق�ضايا  ���ض��وء  ف��ي  المحورية  وق�ضيته 

الفكري  الم�ضروع  �ضوء  وف��ي  الع�ضر،  ذل��ك  �ضياق  في 

بمراجعة  للم�ضروع  العلمية  اللجنة  وتقوم  للموؤلف. 

مفتوحة  مناق�ضات  وعقد  التقديمية  الدرا�ضات  ه��ذه 

الباحثين وذل���ك قبل  ن��ظ��رائ��ه��م م��ن  لأ���ض��ح��اب��ه��ا م��ع 

اإقرارها للن�ضر.

’al-Sufūr wal-Ḥijāb
Naẓarāt fī Kitāb ’al-Sufūr wal-Ḥijāb
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هـــذا الـكــتــاب
كتابان يف جملد واحد، ُطبع الكتاب الأول منهما »ال�سفور واحلجاب« للآن�سة نظرية زين الدين لأول مرة 

اأنه  عام )1346هـ/ 1928م(، وما اإن خرج اإىل النور حتى ا�ست�سعر العديد من الُكتاب يف م�سمونه وتوقيته 

حلقة يف �سل�سلة ت�ستهدف بث ال�سكوك يف الأفكار واملمار�سات الإ�سلمية، وهو ما كان ماثًل بو�سوح يف ذهن 

عام  مرة  لأول  واحلجاب«  ال�سفور  كتاب  يف  »نظرات  كتابه  ُطبع  الذي  الغلييني  ال�سيخ  وهو  معار�سيها  اأبرز 

ك يف �سند الكتاب اإليها،  د �سدور كتاب »ال�سفور واحلجاب« ب�سهرين، والذي �سكَّ
ْ
)1347هـ/1928م( اأي ُبعي

ُم�سِنده اإىل اأذناب املب�سرين!

وال�سرع  واحلق  احلرية  عامة يف  »جولت  الأول  رئي�سية:  اأق�سام  اأربعة  واحلجاب« يف  »ال�سفور  كتاب  ويقع 

والدين والعقل« وتناولت فيه ركائز م�سروعها الفكري، والثاين تناولت فيه »الأدلة العقلية يف ال�سفور«، والثالث 

بحثت فيه الأدلة الدينية التي تخللها اأدلة عقلية، والرابع خ�س�سته لبحث وجهات النظر املخالفة لل�سفور والرد 

ا�سم  اأطلق عليها  واثني ع�سر ف�سًل-  افتتاحية ومقدمة  الغلييني يف �سورة:  تق�سيم كتاب  بينما جاء  عليها. 

النظرات- وخامتة، وقد �سمح له هذا التق�سيم باأن يفند يف كل )نظرة/ ف�سل( ق�سية واحدة من الق�سايا التي 

اأثارتها الكاتبة.

العاملني  يتنازعان  زال  وما  كانا  فكريني  م�سروعني  و�سياق  الآخر،  والراأي  الراأي  �سياق  الكتابان يف  وياأتي 

العربي والإ�سلمي.
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والتاريخ،  باجلغرافيا،  يتعّلق  ما  يف  الكرام  املف�ّسرين  لأقوال  .   ا�ستطراد 

والفلك، ونظرات يل فيها
.   القراآن م�سباح الهدى، ومنار احلكمة، ودليل املعرفة، ولكّن املف�ّسرين 
الأقدمني  بني  والفرق  التفّكر،  يف  واأخطُئوا  التخّيل،  من  اأكرثوا 

واملتاأّخرين
.  اقرتاح على الأمة

الوجوه،  �سرت  رجالنا يف  بع�ص  اإليهما  ي�ستند  اللتان  الكرميتان  .   الآيتان 
واأقوال املف�ّسرين الكرام، ونظرات يل فيها 

209

210

218
220
225

229

238
245

248
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        - دعوة الرجل اإىل الإن�ساف
 - املعنى ال�سامي الذي اأفهمه من كتاب اهلل

.  الأحاديث ال�سريفة يف ال�سفور
.  ل اإجماع يف �سرت الوجوه

.  �سرت الوجوه خوف الفتنة، اخلوف من وقوع الإثم يف قلب الرجل
   والأحاديث ال�سريفة التي ي�ستندون اإليها يف هذا ال�ساأن، ونظرات يل

قيا�ص  حجاج  بن  بن�سر    عمر  �سيدنا  فعله  ما  على   -  القيا�ص 
فا�سد

ال�سفور. و�سوت  النقاب ل يف  اليوم يف   -  النقاب يف�سد، والفتنة 
لل�سيخ الغلييني

 - حق للزوجة على زوجها، وحق للزوج على زوجته

.   �سرت الوجوه خوف الفتنة، اخلوف من الرجل اأن تبلغ من نف�سه الفتنة 
حد الفجور، ونظرات يل

 - بطلن �سبب احلجاب، وزوال مانع ال�سفور
 - التحّجب والتخدر والتخدير عندنا وتطويل الأظافر يف ال�سني

 - قولن لل�سيخ عبد القارد املغربي، وكلمة اإىل اأهل املدن

.  جمانبة الرجال احلق مع اعرتافهم به

حمتوى الكتاب الأول
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299
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الق�سم الرابع

يف املعار�صات والردود

.  معار�سة قا�سي ال�سرع ال�سابق، ونظرات يل فيها

.   معار�سة ال�سيخ �سعيد البغدادي يف ر�سالته: »ال�سيف البارق يف عنق 
املارق«، ونظرات يل فيها وردود 

 - فقرات من حما�سرة الآن�سة عنربة �سلم

.  نظرات خا�سة اإىل الطلق. ومقابلة بني ما يريده اهلل وما يفتون به
.  لي�ص ال�سفور من م�سببات الطلق، بل احلجاب من م�سبباته

.  تتمة معار�سة ال�سيخ والرد عليه
اأعمى  »اأنا  اللعبة  تلك  عن  بحث  وفيه  ال�سيخ،  اإىل  الأخري  .   خطابي 

ماب�سوف اأنا �سراب ال�سيوف«

.  معار�سة ال�سيخ اإبراهيم القاياتي الأزهري، بدع يجور بها على الن�ساء
.  اأمري ال�سعراء ي�سف امل�سلمات

.   براهيني على وجوب تكمل املراأة علًما واأدبًا يف املدر�ستني: املدر�سة والعامل

313

318
321

326
334
336

338

342
344
345
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.   حجج ال�سيخ الأزهري يف منع تعليم امل�سلمة الكتابة، وعلًما اآخر غري 
الغزل. ونظرات يل فيها

امل�سلمة،  غري  عن  امل�سلمة  ا�ستتار  وجوب  يف  الأزهري  ال�سيخ  .  حجج 
ويف  اأقواله،  يف  يل  ونظرات  �سوتها،  وتغليظها  ظفرها،  قلمة  و�سرتها 

الأقوال امل�ستند اإليها
.  كلمة للفيل�سوف �سبن�سر فيها لنا عربة

.  فقرة جليلة من خطبة الأمري علي خان

وعلى  عليه  وعتب  امللب�ص،  يف  اأقواله  رحيم.  حممد  ال�سيخ  .   معار�سة 
اأمثاله لرتكهم ال�سنن ولباب الأمور، وتعّلقهم بالبدع والق�سور، وعتب 

على الأمة
.  اإكراه الن�ساء على الأخذ بالق�سور والبدع، اأوجب امتهانهن

  ال�سرتاك مع الآخرين يف امللب�ص ل يعني الت�سبه بهم فيه، فنبينا   .
ا�سرتك واإياهم يف لب�ص الربان�ص والقلن�ص

.  ا�سرتاكنا والإفرجن يف امللب�ص لنا فيه من اخلري اأكرث مّما لهم
.  النقاب موروث عن عبدة الأ�سنام ولي�ص من خ�سائ�ص الإ�سلم

.  كتاب اهلل يحبب ال�سرتاك يف امللب�ص ويوؤّنب القائلني بعك�ص ذلك

حمتوى الكتاب الأول

354

361
368
370

371
376

378
380
383
384
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.   املقابلة بني ما اأمر اهلل ور�سوله من جهة، وما قال ابن عابدين من جهة 
اأخرى، ونظرات يل

.  امل�سلم حّر يف ملب�سه، وخري لبا�ص كل زمان لبا�ص اأهله
.  حف�ص اللبا�ص، ل يلب�ص بني النا�ص، ولب�سه كفران لنعم اهلل

.   امل�سلم حر يف لبا�ص راأ�سه، ولب�ص املظلت اأو الربانيط، خري من لب�ص 
القلن�ص املرّتكة اأو الطرابي�ص

- كلم ملك من الإ�سلم وملكة

.   معار�سة ال�سيخ م�سطفى الغلييني، التناق�ص يف اأقواله، للمراأة وعليها، 
ونظرة يف تناق�ص اأقواله

.  ل حمل للوعيد والتهديد، والفرق بني ال�سرقي والغربي
.  ل حمل للخوف من حرية املراأة وا�ستقللها، اإنهما حقان حقيقان بها

.  الرجل يكره املراأة على التزّين ثم يّتخذ من ذلك حّجة عليها
الرجل يف  املراأة �سريكة  اأكرث اخلري فيهن،  ال�سر،  الن�ساء م�سدر  .   لي�ص 

احلكم ال�سعبي، والرجال والن�ساء يف املبايعة اأو حق النتخاب �سواء
اأن  اأرادت  اإذا  وتغ�سبه  حرة،  تكن  اإن مل  املراأة  على  الرجل  .   يغ�سب 

تكون حرة

388
402
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414

421
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430
439

442

450
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.   املراأة ل تطلب اإل ما خّولها �سرع اهلل من احلرية واحلقوق، اإن يف ذلك 
�سلح العيلة واملجتمع، وبيان لل�سيخ عبد القادر املغربي

.  �سيطرة الرجل و�سلطانه املقيدان، و�سيادة املراأة
.   لي�ص الأعراب اأ�سرف من احل�سر، ولي�ص اأهل القرى اأ�سرف من اأهل 

املدن
م يف ال�سباب، ون�سري يف الكهولة .  ِخ�سْ

النتيجة
ا واحلرية توؤخذ وُتعطى .  لو بعث اليوم اأبو حنيفة حيًّ

حمتوى الكتاب الأول
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460
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الكتاب الثاني

فاحتة الكتاب

املقدمة

خل�سة الكتاب والغاية منه

النظرة الأوىل   يف ا�ستنجاد موؤلفي الكتاب بال�سلطات

النظرة الثانية    يف د�سائ�ص الكتاب

النظرة الثالثة    يف النقاب، وهل هو م�سروع اأو ل؟

النظرة الرابعة  يف اأن النقاب ل مينع ترقي املراأة

النظرة اخلام�صة يف م�ساألة اختلط اجلن�سني

3
7

21

27

35

45

59

69

كتاب »نظرات يف كتاب ال�سفور واحلجاب«
املن�صوب اإىل الآن�صة  »نظرية زين الدين«
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النظـرة ال�صاد�صة        يف عمل املراأة خارج بيتها

النظــرة ال�صابعة         يف الكلم على عقل الرجل وعقل املراأة

النظــرة الثـامنة          يف معني ولية الرجل على املراأة. وفيها تف�سري 
ٻمث  ٻ   ٻ   ٱ   نث  تعاىل:   قوله 

]الن�ساء/ 34[

النظــرة التا�صعة           يف وجوب غ�ص الب�سر، وعدم اإبداء الزينة، و�سرب 
تعـاىل:  قوله  تف�سري  وفيها  اجليوب،  على  اخلمر 
نث ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ...مث 

الآية ]النور/ 30[

النظــرة العا�صرة           يف وجوب قرار املراأة يف دارها اإل حلاجة. وفيها 
تف�سري قوله تعاىل: نث ٺ  ِٿ...مث الآيات 

]الأحزاب/ 32[

قوله  تف�سري  وفيها  �سرته.  املراأة  على  النظرة احلادية ع�صرة    فيما يجب 
...مث  ڻ  ڻ   ں   ں   ڱ   نث  تعاىل: 

الآية ]الأحزاب/ 59[

85

101

111

127

141

173

حمتوى الكتاب الثاين
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تعاىل:  قوله  تف�سري  وفيها  احلجاب.  معني  النظرة الثانية ع�صرة    يف 
نث ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  

ېې...مث الآية   ]الأحزاب/ 53[

اخلامتـــة
179
189



ِطلق عليه »اإعادة اإ�سدار خمتارات من الرتاث   اإن فكرة هذا امل�سروع الذي اأُ
الإ�سلمي احلديث يف القرنني الثالث ع�سر والرابع ع�سر الهجريَّنْي/ التا�سع ع�سر 
ؤية التي تتبناها مكتبة الإ�سكندرية ب�ساأن  وقد نبعت من الر والع�سرين امليلِديَّني«، 
املعرفة،  جمالت  خمتلف  يف  والعلمي  الفكري  الرتاث  على  املحافظة  �سرورة 
بني  التوا�سل  لأهمية  تاأكيًدا  املتعاقبة  للأجيال  الرتاث  هذا  نقل  يف  وامل�ساهمة 
اأجيال الأمة عرب تاريخها احل�ساري؛ اإذ اإن الإنتاج الثقايف - ل �سكَّ - تراكمي، 
واإن الإبداع ينبت يف الأر�ص اخل�سبة بعطاء ال�سابقني، واإن التجديد الفعال 
ل يتم اإل مع التاأ�سيل. و�سمان هذا التوا�سل يعترب من اأهم وظائف املكتبة التي 

ا�سطلعت بها، منذ ن�ساأتها الأوىل وعرب مراحل تطورها املختلفة.

غري  �سائد  انطباع  وجود  هو  القرنني  هذين  لختيار  الرئي�سي  وال�سبب 
�سحيح؛ وهو اأن الإ�سهامات الكبرية التي قام بها املفكرون والعلماء امل�سلمون قد 
توقفت عند فرتات تاريخية قدمية، ومل تتجاوزها. ولكن احلقائق املوثقة ت�سري اإىل 
غري ذلك، وتوؤكد اأن عطاء املفكرين امل�سلمني يف الفكر النه�سوي التنويري - واإن 

مقدمة ال�سل�سلة



مر مبدٍّ وجزر - اإنا هو توا�سل عرب الأحقاب الزمنية املختلفة، مبا يف ذلك احلقبة 
احلديثة واملعا�سرة التي ت�سمل القرنني الأخريين. 

يهدف هذا امل�سروع - فيما يهدف - اإىل تكوين مكتبة متكاملة ومتنوعة، 
ت�سم خمتارات من اأهم الأعمال الفكرية لرواد الإ�سلح والتجديد الإ�سلمي 
املختارات  هذه  لإتاحة  ت�سعى  اإذ  واملكتبة  املذكوَرْين.  الهجريَّنْي  القرنني  خلل 
على اأو�سع نطاق ممكن، عرب اإعادة اإ�سدارها يف طبعة ورقية جديدة، وعرب الن�سر 
الإلكرتوين اأي�ًسا على �سبكة املعلومات الدولية )الإنرتنت(؛ فاإنها ت�ستهدف يف 

املقام الأول اإتاحة هذه املختارات لل�سباب وللأجيال اجلديدة ب�سفة خا�سة. 

وي�سبق كلَّ كتاب تقدمٌي اأعده اأحد الباحثني املتميزين، وفق منهجية من�سبطة، 
بال�سياق  والتعريف  جهة،  من  واجتهاداتهم  الرواد  باأولئك  التعريف  بني  جمعت 
مبا  اأخرى؛  الجتهادات من جهة  تلك  فيه  الذي ظهرت  الجتماعي  التاريخي/ 
املوؤلف  اآراء  اأ�سا�ًسا على  التاأكيد  نه�سوية كربى، مع  فيه من حتديات وق�سايا  كان 
واجتهاداته والأ�سداء التي تركها الكتاب. وللتاأكد من توافر اأعلى معايري الدقة، 
فاإن التقدميات التي كتبها الباحثون قد راجعتها واعتمدتها جلنة من كبار الأ�ساتذة 
املتخ�س�سني، وذلك بعد مناق�سات م�ستفي�سة، وحوارات علمية ر�سينة، ا�ستغرقت 
جل�سات متتالية لكل تقدمي، �سارك فيها كاتب التقدمي ونظراوؤه من فريق الباحثني 
الذين �ساركوا يف هذا امل�سروع الكبري. كما قامت جمموعة من املتخ�س�سني على 

تدقيق ن�سو�ص الكتب ومراجعتها مبا يوافق الطبعة الأ�سلية للكتاب.

20 20
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هذا، وتقوم املكتبة اأي�ًسا - يف اإطار هذا امل�سروع - برتجمة تلك املختارات 
اإىل الإجنليزية ثم الفرن�سية؛ م�ستهدفة اأبناء امل�سلمني الناطقني بغري العربية، كما 
اأنحاء  الراأي يف خمتلف  البحث واجلامعات وموؤ�س�سات �سناعة  �ستتيحها ملراكز 
العامل. وتاأمل املكتبة اأن ي�ساعد ذلك على تنقية �سورة الإ�سلم من الت�سويهات 
التي يل�سقها البع�ص به زوًرا وبهتانًا، وبيان زيف كثري من التهامات الباطلة التي 

هم بها امل�سلمون يف جملتهم، خا�سة من ِقَبل اجلهات املناوئة يف الغرب. ُيتَّ

اإن ق�سًما كبرًيا من كتابات رواد التنوير والإ�سلح يف الفكر الإ�سلمي خلل 
ً يزال بعيدا عن الأ�سواء، ومن ثم ل  القرنني الثالث ع�سر والرابع ع�سر الهجريني، ل
يزال حمدود التاأثري يف مواجهة امل�سكلت التي تواجهها جمتمعاتنا. ورمبا كان غياب 
هذا الق�سم من الرتاث النه�سوي الإ�سلمي �سبًبا من اأ�سباب تكرار الأ�سئلة نف�سها 
التي �سبق اأن اأجاب عنها اأولئك الرواد يف �سياق واقعهم الذي عا�سروه. ورمبا كان 
هذا الغياب اأي�ًسا �سبًبا من اأ�سباب تفاقم الأزمات الفكرية والعقائدية التي يتعر�ص 
وخارجها.  والإ�سلمية  العربية  داخل جمتمعاتنا  اجلديدة  الأجيال  اأبناوؤنا من  لها 
ويكفي اأن ن�سري اإىل اأن اأعمال اأمثال: حممد عبده، والأفغاين، والكواكبي، وحممد 
ل الفا�سي،  اإقبال، وخري الدين التون�سي، و�سعيد النور�سي، ومالك بن نبي، وعلَّ
والطاهر ابن عا�سور، وم�سطفى املراغي، وحممود �سـلتوت، وعلي �سريعتي، وعلي 
عزت بيجوفت�ص، واأحمد جودت با�سا - وغريهم - ل تزال مبناأًى عن اأيدي الأجيال 
اأغلبية البلدان العربية والإ�سلمية، ف�سًل عن ال�سباب  اجلديدة من ال�سباب يف 
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على  يلقي  الذي  الأمر  اأمريكية؛  اأو  اأوروبية  يعي�ص يف جمتمعات  الذي  امل�سلم 
ن�سرها  اإعادة  فقط  ولي�ص  الأعمال،  هذه  ترجمة  اأجل  من  م�ساعًفا  عبًئا  املكتبة 

ا(. ا واإلكرتونيًّ بالعربية وتي�سري احل�سول عليها )ورقيًّ

والإبداع،  والتجديد،  الإحياء،  بني  للجمع  ي�سعى  امل�سروع  هذا  اإن 
والتوا�سل مع الآخر. ولي�ص اهتمامنا بهذا الرتاث اإ�سارة اإىل رف�ص اجلديد الوافد 
علينا، بل علينا اأن نتفاعل معه، ونختار منه ما ينا�سبنا، فتزداد حياتنا الثقافية ثراًء، 
والوافد،  املوروث  بني  واجلديد،  القدمي  بني  البناء  التفاعل  بهذا  اأفكارنا  وتتجدد 
امل�سرتك،  الإن�ساين  الرتاث  اإ�سهاًما يف  اجلديد،  اجلديدة عطاءها  الأجيال  فتنتج 

بكل ما فيه من تنوع الهويات وتعددها. 

العلم  لطلب  وثرية  اأ�سيلة  معرفية  م�سادر  اإتاحة  يف  ن�سهم  اأن  هو  واأملنا 
والثقافة داخل اأوطاننا وخارجها، واأن ت�ستنه�ص هذه الإ�سهامات همم الأجيال 
اجلديدة كي تقدم اجتهاداتها يف مواجهة التحديات التي تعي�سها الأمة؛ م�ستلهمة 
املنهج العلمي الدقيق الذي �سار عليه اأولئك الرواد الذين عا�سوا خلل القرنني 
الهجريني الأخريين، وتفاعلوا مع ق�سايا اأمتهم، وبذلوا ق�سارى جهدهم واجتهدوا 

يف تقدمي الإجابات عن حتديات ع�سرهم من اأجل نه�ستها وتقدمها. 

مكتبة  يف  م�سئولياتنا  اأوىل  ومن  مهماتنا  اأوجب  من  اأن  وجدنا  لقد 
ويف  م�سر،  ال�سباب يف  من  اجلديدة  الأجيال  توعية  يف  ن�سهم  اأن  الإ�سكندرية، 

22 22
اإ�صماعيل �صراج الدين



غريها من البلدان العربية والإ�سلمية، وغريهم من ال�سباب امل�سلم يف البلد غري 
الإ�سلمية  بالعطاء احل�ساري للعلماء امل�سلمني يف الع�سر احلديث، خلل القرنني 
خ النطباع ال�سائد اخلاطئ، الذي  امل�سار اإليهما على وجه التحديد؛ حتى ل يرت�سَّ
�سبق اأن اأ�سرنا اإليه؛ فلي�ص �سحيًحا اأن جهود العطاء احل�ساري والإبداع الفكري 
للم�سلمني قد توقفت عند فرتات زمنية م�ست عليها عدة قرون، وال�سحيح هو 
اأنهم اأ�سافوا اجلديد يف زمانهم، واملفيد لأمتهم وللإن�سانية من اأجل التقدم واحلث 

على ال�سعي لتح�سني نوعية احلياة لبني الب�سر جميًعا.

واإذا كان العلم ح�ساد التفكري واإعمال العقل والتنقيب املنظم عن املعرفة، 
فاإن الكتب هي اآلة توارثه يف الزمن؛ كي يتداوله النا�ص عرب الأجيال وفيما بني 

الأمم.
إمساعيل سراج  الدين

مدير مكتبة الإ�سكندرية
وامل�سرف العام على امل�سروع 

2323 مقدمة ال�صل�صلة



الآراء الواردة يف هذا املجلد ل تعبرِّ بال�صرورة عن وجهة نظر
 مكتبـة الإ�صكندرية، اإمنا تعـبرِّ عن وجهة نظر موؤلفـيها.
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تقدمي املجلد

منذ مطلع القرن الع�ضرين �ضكل احلجاب اإحدى الق�ضايا التي طرحت 
َّ فجر  نف�ضها على خارطة الفكر النه�ضوي الإ�ضالمي، فمع مفتتح القرن الع�ضرين
وات�ضعت  تقريبا،  القرن  طيلة  امتدت  التي  احلجاب  معارك  ًلة  �ضل�ض اأمني  قا�ضم 
الأبعاد  امتزجت  املعارك  هذه  وخالل  واملغرب،  امل�ضرق  يف  اأقطاًرا  لت�ضمل 
الدينية وال�ضيا�ضية والجتماعية، لتجعل من ق�ضية احلجاب ق�ضية مركبة الأبعاد 
والدللت، وتختزل كثرًيا من الروؤى والت�ضمينات التي ل ميكن ردها اإىل جمرد 

الختالف حول نزع احلجاب. 

�ضمن هذا ال�ضياق نعر�ض لواحدة من ق�ضايا احلجاب الكربى التي برزت 
يف بالد ال�ضام خالل الع�ضرينيات من القرن الفائت، وكان قطباها الرئي�ضان نظرية 
اأننا نعر�ض لكتابني بينهما  اإىل  زين الدين وال�ضيخ م�ضطفى الغالييني. وبالنظر 
حالة من حالت ال�ضجال الفكري، فقد اآثرنا اأن ندمج الكتابني مًعا دون اأن نقدم 
ًنفتتح دوما احلديث بنظرية زين الدين  لكل كتاب على حدة، وب�ضفة عامة فاإننا �ض
بح�ضبانها �ضاحبة الكتاب الذي اأثار املعركة، ونردف بال�ضيخ الغالييني وتعليقاته 
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النقدية حول ما اأوردته، كما �سنتطرق اإىل اأبعاد الأزمة التي اأثارها كتاب نظرية، 
وقبيل اأن نعر�ص لذلك نتوقف للتعريف بال�سرية الذاتية وامل�سروع الفكري لكل 

منهما. 

اأوًل- �صريتان ذاتيتان متمايزتان

1- ال�صرية الذاتية لنظرية زين الدين

ن�سائية  رائدة  )1326-1396هـ/1908-1976م(  الدين  زين  نظرية 
اإىل  �سبقها  فقد  املراأة،  ب�سفور  نادى  من  اأول  اأنها  يف  تكمن  ل  وريادتها  لبنانية؛ 
ُتفرد  امراأة عربية  اأول  ريادتها م�ستمدة من كونها  واإنا  ذلك رواد ورائدات ُكرث، 
كتابًا حول احلجاب تناق�ص فيه خلفياته الدينية والتاريخية و�سياقاته الجتماعية 
اخلطاب  مقاربتها  هو  حا�سم  ب�سكل  مييزها  وما  ماألوف،  غري  نحو  على  والثقافية 
القراآين املتعلق بحجاب املراأة، وقد قدمت خللها نقًدا لذًعا خِلطاب املف�سرين 

القدامى وِخطاب الفقهاء املعا�سرين. 

ً قدرا وا�سعا من ال�سهرة، وهي مل تتجاوز بعد الع�سرين  ً اأ�سابت زين الدين
)1346هـ/1928م(،  واحلجاب«  »ال�سفور  كتابيها:  إ�سدارها  مع  وذلك  اعاما،  ً
عند  مو�سًعا  جدًل  اأحدثا  اللذين  )1347هـ/1929م(  وال�سيوخ«  و»الفتاة 
وبلد  والعراق  م�سر  عمت  حتى  ال�سام  بلد  اأ�سداوؤهما  وجتاوزت  �سدورهما، 

املهجر. 
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اأن  املرء ليعجب حني يعلم  فاإن  الرغم من �سهرتها وذيوع كتابيها  وعلى 
خوا للحركة الن�سائية  اأرَّ اإما الإق�ساء التام من قبل الباحثني الذين  ن�سيبها كان 
العربية)1( على نحو ما ذهب جورج كل�ص يف كتابه »احلركة الفكرية الن�سوية يف 
ع�سر النه�سة 1849-1928م«، اأو الإ�سارة املقت�سبة التي ل تتجاوز ب�سعة اأ�سطر 
اللبنانية«.  الن�سائية  »احلركة  كتابها  اإبراهيم يف  فار�ص  اإمييلي  قدمتها  التي  كتلك 
َّل مع كتاب �سري الن�ساء؛ اإذ ي�ستلفت النظر اأن عمر ر�سا كحالة  ُ ولي�ص احلال باأف�س
العرب  الن�ساء يف عاملي  »اأعلم  اجلامع  الدين يف م�سنفه  زين  نظرية  اأغفل ذكر 
والإ�سلم«؛ وتطول القائمة، ولكننا نقت�سر على ما اأوردنا من ناذج، مكتفني ببث 
الت�ساوؤلت حول دواعي هذا التجاهل، وبخا�سة اأنه ياأتي من قبل فئات ل ميكن 
و�سفها باملحافظة اأو التي تعار�ص اخلط الفكري الذي انتهجته نظرية، ولكن قبيل 
اأن نو�سح ذلك نتوقف للتعريف بنظرية وباملحطات الأ�سا�سية يف حياتها، وذلك 
�سورة  بر�سم  لنا  ت�سمح  والتي ل  عنها،  املتوافرة  املحدودة  املعلومات  �سوء  على 

كاملة عن ن�ساأتها، ومراحل نوها الفكري. 

الن�سائية  الرموز  بالتنقيب عن  العربية  الن�سائية  ًأن هناك اهتماما متزايدا من احلركة  ً ا بدا  الت�سعينيات  )1(   منذ مطلع  
املغيبة، واإعادة التعريف بها، وذلك يف اإطار اإعادة كتابة التاريخ من منظور ن�سوي، ويف هذه الأثناء اأعيد اكت�ساف 
ا مغيًبا، واأعيد اإ�سدار كتابيها �سمن �سل�سلة رائدات الكتابة التي اأ�سدرتها دار  نظرية زين الدين بو�سفها رمًزا ن�سائيًّ
اإليها، وقد توج الهتمام موؤخًرا بكتاب اأعدته  املدى بدم�سق )1998م(، مما كان له اأكرب الأثر يف لفت الهتمام 
عايدة اجلوهري حتت عنوان »رمزية احلجاب: دللت ومفاهيم« )2007م( وخ�سته ملناق�سة امل�سروع الفكري لنظرية 

زين الدين.
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عام  بعقلني  يف  اإبراهيم  ح�سن  الدين  زين  �سعيد  نظرية  ولدت 
)1326هـ/1908م( لأ�سرة درزية معروفة من جبل لبنان)1(. والدها �سعيد زين 
تعليمه  تلقى  ال�سوف،  بق�ساء  قني  عني  قرية  يف  ولد  )1877-1954م(  الدين 
العثماين  الإعدادي  املكتب  اإىل  انتقل  ثم  ببريوت،  احلكمة  مدر�سة  يف  الأويلَّ 
لتلقي العلوم واللغة الرتكية ا�ستعداًدا لدخول مكتب احلقوق الأعلى يف الآ�ستانة، 
وفور ح�سوله على �سهادة »الدكتورية« من املكتب املذكور ا�ستغل بالق�ساء. وقد 
تقلَّب بني عدة منا�سب ق�سائية يف بريوت وقوزان واأ�سنة وحلب والآ�ستانة، وهو 

ما ا�ستلزم اأن يرحتل مع اأ�سرته من اآن لآخر ملتابعة مهام عمله)2(.

وعلى الرغم من اأن �سعيد زين الدين قد تلقى تعليمه وا�ستغل بالق�ساء 
يف الآ�ستانة فاإنه مع ن�سوب احلرب العاملية الأوىل قدم ا�ستقالته من عمله، وعاد اإىل 
وطنه، و�سارك يف اأعمال مناه�سة للأتراك؛ حتى ا�سطر اإىل التخفي خ�سية الوقوع 

)1(    الدروز طائفة دينية يعي�ص اأفرادها يف لبنان و�سورية وفل�سطني، ويعرف الدروز اأنف�سهم با�سم »املوحدون«، وهم اإحدى 
الفرق التي ان�سقت عن طائفة ال�سيعة الإ�سماعيلية اإبان اخللفة الفاطمية، وت�سكل العقيدة الدرزية التي تقوم على 
ال  التاأويل الباطني اأمًرا ملغًزا حتى بالن�سبة اإىل الدروز اأنف�سهم؛ وذلك لأنهم منق�سمون من الناحية الدينية بني ُعقَّ
اأنهم مينعون من ذلك قبل  العقيدة وهم على ثلث درجات، وجهال يجهلون دقائقها حتى  لهم احلق يف معرفة 
ا، وبالنبي  بلوغهم الأربعني واجتيازهم اختباًرا ع�سرًيا يف تهذيب النف�ص. وعلى الرغم من اأن الدروز يعرتفون باهلل ربًّ
ا، فاإنهم مينحون القدا�سة ل�سخ�ص احلاكم باأمر اهلل الفاطمي، ولهم  حممد ر�سوًل مر�سًل، والقراآن الكرمي كتابًا �سماويًّ
عدد من الكتب املقد�سة،كما اأنهم يوؤمنون بتنا�سخ الأرواح، ولعل هذا ما جعل البع�ص يرتدد يف ن�سبة الدروز اإىل 
الإ�سلم، واإن كان الجتاه العام اأقرب اإىل اعتبارهم فرقة اإ�سلمية باطنية، انظر تف�سيلت اأوفى يف: حممد كامل 

ح�سني، طائفة الدروز تاريخها وعقائدها، القاهرة، دار املعارف، 1962م، �ص 32، 50.
)2(  عايدة اجلوهري، رمزية احلجاب مفاهيم ودللت، بريوت، مركز درا�سات الوحدة العربية، 2007م، �ص 61.



تقــدمي
2929

يف قب�ستهم، وبعد انتهاء احلرب ر�سحته ال�سلطات الفرن�سية ملن�سب املدعي العام 
يف بريوت فور انتهاء احلرب عام )1918م(. 

ّ تعليمها الأويل يف منزلها على يد معلمة خا�سة لقنتها مبادئ  تلقت نظرية
اللغة  من  �سيًئا  اإليهما  واأ�سافت  والإجنليزية،  العربية  باللغتني  والكتابة  القراءة 
ب�سحبة  التحقت  وقد  بالآ�ستانة،  والدها  اإقامة  اأثناء  بذهنها  علقت  التي  الرتكية 
اأختها منرية بادئ الأمر مبدر�سة راهبات مار يو�سف يف كركول الدروز، ثم انتقلتا 
لدى  والدها  من  تو�سط  بعد  )1920م(  عام  النا�سرة  راهبات  دير  مدر�سة  اإىل 
امل�سئولني لقبول ابنتيه، وفيما بعد �سي�سبح التحاق نظرية باملدر�سة اأحد املطاعن 
التي ُتوجه اإليها من منتقديها الذين اأثاروا ال�سكوك حول ماهية التنازلت التي 

قدمها والدها حتى ت�ستجيب اإدارة املدر�سة اإىل طلبه)1(.

النا�سرة )1926م( حاملة �سهادتها  تخرجت نظرية من مدر�سة راهبات 
املدر�سية، وحاولت اللتحاق بجامعة الآباء الي�سوعيني يف بريوت لأجل درا�سة 
الطب، اإل اأن اإدارة اجلامعة رف�ست قبول طلبها. هذا الرف�ص ميكن تف�سريه باأحد 
عاملني: الأول اأن �سهادتها من مدر�سة راهبات النا�سرة مل تكن توازي وتكافئ 
والثاين  وال�سورية(.  )اللبنانية  الأهلية  البكالوريا  اأو  الفرن�سية  البكالوريا  �سهادة 
�سيا�سة اجلامعة التي تق�سر القبول على الطلب امل�سيحيني، وترف�ص ان�سمام ما 
ًّ بدا �سوى التوجه �سطر  ُ عداهم من العنا�سر الدينية الأخرى. وهنا مل جتد نظرية

)1(  نظرية زين الدين، الفتاة وال�سيوخ، مراجعة بثينة �سعبان، دم�سق: دار املدى، 1998، �ص 48.  
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اأ�سهر وتوقفت  الكلية الأمريكية للبنات ببريوت، حيث تابعت درا�ستها لب�سعة 
الأمريكية  الكلية  داخل  نف�سها  وجدت  اإنها  ذلك  تعليل  يف  قيل  وقد  بعدها، 
مدر�سة  الأر�ستقراطية يف  الأجواء  األفت  التي  وهي  للغاية،  �سعبية  ببيئة  حماطة 
راهبات النا�سرة)1(. ثم التحقت مبا�سرة بالكلية العلمانية الفرن�سية يف بريوت من 
الفرن�سية يف  البكالوريا  �سهادة  على  منها  الثانوية، وح�سلت  درا�ستها  اإمتام  اأجل 
العلوم العالية والآداب اللغوية عام )1928م( فكانت-وفق رواياتها- من اأوائل 

الفتيات اللواتي ح�سلن على هذه ال�سهادة)2(. 

اأتاحت اأجواء النفتاح الفكري داخل الكلية العلمانية املجال اأمام نظرية 
الكلمات  اإلقاء  يف  الأوىل  للمرة  �ساركت  حيث  الأن�سطة،  بع�ص  يف  للنخراط 
ُ طلب منها اأن تلقي كلمة يف حفلني  واخلطب؛ ففي ختام العام الدرا�سي 1927م
منف�سلني: اأحدهما اأمام الرجال، والآخر اأمام الن�ساء، حيث وقع اختيارها على 
تعليم الفتيات ليكون مو�سوًعا للحديث. ويبدو اأن اخلطابة �سارت تقليًدا ماألوًفا 
واحلجاب  ال�سفور  واختارت  املدر�سة،  يف  التايل  العام  يف  حا�سرت  فقد  لديها، 
تلقيها  اأ�سبحت  التي  حما�سراتها  ترجتل  نظرية  تكن  ومل  ملحا�سرتها.  مو�سوًعا 
خارج املدر�سة؛ واإنا كانت تقروؤها من اأوراق معدة �سلًفا، واإعداد املحا�سرات كان 
مير بثلث مراحل: الأوىل كانت تقوم فيها ب�سياغة اأفكارها وت�سعها على الورق، 

)1(  عايدة اجلوهري، رمزية احلجاب مفاهيم ودللت، مرجع �سابق، �ص63.
)2( نظرية زين الدين، الفتاة وال�سيوخ، مرجع �سابق، �ص 19. 
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ويف الثانية تقوم با�ست�سارة اأبيها فيما كتبت؛ وهذه ال�ست�سارة تعني اإما اإقرار الأب 
على ما خطته الفتاة اأو ن�سحها باإدخال تعديلت معينة. وبعد ال�ستقرار النهائي 
اأحد  املحا�سرات على  بعر�ص هذه  الوالد  يقوم  النهائية  وال�سياغة  الأفكار  على 

املخت�سني يف اللغة العربية من اأجل ت�سويبها نحًوا و�سياغة)1(. 

تبدو ال�سنوات التي تلت اإ�سدار كتابيها غائمة اإىل حد بعيد؛ فنحن ل نعلم 
يقيًنا ملاذا مل تنخرط يف الكتابة ب�سكل منظم يف ال�سحف املحلية اأو يف املجلت 
الن�سائية النا�سئة التي اجتذبت النا�سطات الن�سويات، وملاذا تقل�ص ح�سورها يف 
املجال العام اإىل حده الأدنى املتمثل يف اإلقاء بع�ص املحا�سرات العامة املتناثرة 
العلمية  امل�ساركات  بع�ص  اأو  بع�سها)2(.  ن�سو�ص  بحفظ  ال�سحافة  تكفلت  التي 
ا�ستمرارها  توؤكد  �سواهد  توجد  والتي ل  زواجها)3(.  بعد  ما  مرحلة  املحدودة يف 

بعد ذلك. 

واإىل جوار ذلك �ساركت نظرية يف بع�ص التجمعات الن�سائية مثل الحتاد 
ال�سوري اللبناين الذي تاأ�س�ص عام 1921م، وح�سل على الرتخي�ص بالعمل يف 

)1(  عايدة اجلوهري، رمزية احلجاب، مرجع �سابق، �ص 64.
املعر�ص،  والأخلق«.  اجلميلة  »الفنون  عنوان  حتت  ال�سيدات  جامعة  جل�سة  يف  ألقتها  التي  ارة  املحا�س ن�ص  )2(  انظر 

أيار- متوز 1931م، �ص 16. ابريوت، 
)3(  اأح�سينا م�ساركة وحيدة رغم البحث، ورمبا توجد م�ساركات مل ن�ستطع التو�سل اإليها، وحول هذه امل�ساركة الوحيدة، 
انظر: نظرية زين الدين، حيوية الأمة اللبنانية يف ما�سيها وحا�سرها، يف: ها�سم بديع واآخرين، املوؤمتر الثقايف الثاين 

لرابطة التعليم احلر يف لبنان، بتاريخ 7-9 متوز  1947م، �سيدا، املطبعة املخل�سية، 1947م. 
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عام 1924م، و�سغلت اأمني �سر املجمع الن�سائي الذي تاألف عام 1928م، كما 
العاملة  املراأة  نقابة  اإذ كانت ع�سًوا موؤ�س�ًسا يف  انخرطت يف العمل الجتماعي؛ 

ًّأمينا عاما لل�سليب الأحمر اللبناين)1(.  ً )1933م(، وا

ولكن انخراط نظرية يف هذه الأن�سطة يجب األ يحجب عنا حقيقة دخولها 
منذ الثلثينيات يف مرحلة من النزواء انتهت اإىل العزلة الكاملة؛ ولذلك يتعذر 
اأن نر�سد قيامها باأي اأن�سطة جمتمعية مع انت�ساف الثلثينيات، وقد تكون ظروف 
عامة  �سخ�سية  فهو  ذلك؛  يف  دورا  لعبت   ً )1935م( احللبي  ب�سفيق  ارتباطها 
ومعروفة، كان ي�سغل من�سب رئي�ص حمكمة التمييز حني زواجه، وفيما بعد اأ�سبح 
حمافًظا ملدينة بريوت، وقد رزقا بثلثة اأبناء، ومن اجلائز ملن ي�سغل مثل من�سبه اأن 

يطلب من زوجته التفرغ لأداء واجباتها الأمومية. 

ويتعذر اأن نعزو عزلة نظرية اإىل ظروف زواجها وح�سب؛ لأنها قد ابتعدت 
عن ال�ساحة الثقافية قبيل زواجها، ولذا نرجح وجود عامل اآخر اأكرث جوهرية يتعلق 
بطبيعة م�سروعها الفكري واملكون من عدد من الأفكار اجلزئية اأو النظرات- وفق 
العنوان الفرعي الذي و�سعته لكتاب ال�سفور واحلجاب- والتي مل ت�سكل فيما 
ا مكتمل الأركان، وقطب الرحى يف هذه الأفكار كان الدعوة اإىل  بينها بناء فكريًّ
ال�سفور ونزع احلجاب؛ فلّما اأخذ ال�سفور يف النت�سار �سريًعا يف ال�سنوات القليلة 

أة«، جريدة  امني »حترير املر أ ادور كتاب قا�سم  إعادة قراءة نظرية زين الدين يف الذكرى املئوية ل�س اإ�سماعيل ملحم،  )1(   ا
الأ�سبوع الأدبي، دم�سق، 29 يناير 2000م.
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التالية كان هذا يعني اأن م�سروعها الفكري قد افتقد الدعوة الأ�سا�ص التي قام 
ين�سد حتقيقها، وبغيابها فقد مربر وجوده على ال�ساحة الفكرية.

2-  ال�صرية الذاتية لل�صيخ م�صطفى الغالييني

ولد ال�سيخ م�سطفى بن حممد �سليم بن حميي الدين الغلييني يف مدينة 
اختلف  وقد  والعلم،  بالف�سل  تعرف  لأ�سرة  )1302هـ/1885م(  عام  بريوت 
حول اأ�سولها، فبينما اأرجعها البع�ص اإىل الفوايد من قبيلة احلويطات التي متتد 
بني العقبة واحلجاز؛ فاإن البع�ص الآخر يرجح اأن لها اأ�سوًل تركية، م�ستدلني باأن 

الغلييني لقب ملن يعمل يف )الغليون( وهو اأحد اأنواع ال�سفن العثمانية)1(.  

وقد تلقى تعليمه النظامي الأويّل يف املدر�سة الوطنية ببريوت، كما واظب 
�سيوخ  يد  على  ودر�ص  الكبري  العمري  اجلامع  يف  العلم  جل�سات  ح�سور  على 
اأجلء، فقد تلقى الفقه وعلم الكلم واأ�سول العقيدة على يد ال�سيخ عبد البا�سط 
الفاخوري )ت 1905م( مفتي بريوت، وقراأ احلديث على يد ال�سيخ عبد الرحمن 
احلوت )ت 1916م(، ودر�ص اللغة العربية والتاريخ على يد ال�سيخ حميي الدين 
اخلياط )ت 1914م(، ويروي ال�سيخ اخلياط اأنه تو�سم يف تلميذه »النبوغ منذ اأول 
يوم در�ص فيه قواعد اللغة العربية، فاإنه ا�ستظهرها حفًظا وفهًما يف مدة �سهرين، مما 

)1( ح�سان حّلق، عائلت بريوت
http//:www.yabeyrouth.com/pages/index505.htm
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يندر مثيله بني الدار�سني، وقد تو�سمت فيه التفوه يف اخلطابة لزلقة ل�سانه ور�ساقة 
بيانه، ثم ظل يتدرج يف مدارج النمو بنف�ص ع�سامية وهمة ا�ستقللية اإىل اأن ظهر 

كل ما تو�سمت ووقع كل ما تفر�ست«)1(. 

ارحتل الغلييني اإىل القاهرة عام )1902م( والتحق بالأزهر لطلب العلم، 
حيث تتلمذ على يد ال�سيخ حممد عبده )ت 1905م(، وال�سيخ �سيد بن علي 
العاملني  بهذين  الوا�سح  تاأثره  ورغم  العربية،  اللغة  املر�سفي )ت1931م( قطب 
اجلليلني فاإن خيبة اأمل �سيطرت عليه نتيجة مناهج التدري�ص والقائمني عليها يف 
الأزهر؛ فاأقدم على ن�سر اأربع مقالت يف جريدة الأهرام ينتقد فيها تدري�ص كتب 
البعيدة عن  الأولني  اعتماد كتب  اإىل  ويدعو  �سروح وحوا�ٍص،  املتاأخرين وجلها 
احل�سو والتقليد، وقد اأثارت دعوته معار�سة بع�ص ال�سيوخ الذين انربوا للرد عليها 
وت�سفيهها. ومن اجلائز اأن تكون تلك الأزمة اأحد الأ�سباب التي وقفت وراء عودته 
ال�سريعة اإىل بريوت، حيث اتخذ له حلقة للتدري�ص يف اجلامع العمري الكبري، ثم 

اأ�سبح معلًما للغة العربية واآدابها يف الكلية العثمانية الإ�سلمية)2(. 

اإىل  انت�سابه  ال�سيا�سي  العمل  يف  الغلييني  لل�سيخ  انخراط  اأول  كان 
جمعية الحتاد والرتقي العثمانية، والواقع اأن بع�ص اللبنانيني ا�ستب�سروا خرًيا من 

)1(  انظر مقدمة ال�سيخ حميي الدين اخلياط لكتاب اأريج الزهر، يف: م�سطفى الغلييني، اأريج الزهر، �سيدا، بريوت: 
املكتبة الع�سرية، 1960م، �ص 10.

امل�سلمني، عو�ًسا عن  املقا�سد الإ�سلمية يف توفري املدار�ص لأبناء  لت�ساند مدر�سة جمعية  تاأ�س�ست عام 1895م     )2(
مدار�ص الإر�ساليات التب�سريية التي ا�ست�سرت اآنذاك.
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الإطاحة بال�سلطان عبد احلميد الثاين واإعادة العمل بالد�ستور عام )1908م(، 
واأعلنوا ان�سمامهم للجمعية، وكان الغلييني اأحد اأع�سائها الن�سطني يف بريوت، 
يف  فل�سطني  يف  خا�سة  مبهمة  للقيام  له  اجلمعية  تكليف  من  ي�ست�سف  ما  وهو 
)�سبتمرب 1909م(، وهناك اأب�سر ال�سيخ توغل الن�ساط ال�سهيوين يف �سائر املدن 
املذكورة  اجلمعية  حقيقة  تبني  ومع  الن�ساط)1(.  بهذا  منوًها  وكتب  الفل�سطينية، 
انقلب الغلييني عليها، وا�ستمر يف البحث عما يلبي طموحاته الوطنية، فان�سم 
اإىل »اجلمعية العمومية الإ�سلحية« التي تاأ�س�ست يف بريوت مطلع عام 1914م، 
وتبنت الدعوة اإىل اإ�سلح ال�سلطنة على اأ�سا�ص فكرة منح اللمركزية للوليات 
العربية، ومل يكد مير على تاأ�سي�سها اأربعة اأ�سهر حتى اأعلن وايل بريوت العثماين 

. 
)2(

عن حلها، واإغلق النادي الإ�سلحي التابع لها يف اإبريل 1914 

للدولة  معادًيا  كان  الغلييني  اأن  العثمانية  بال�سلطات  ال�سدام  يعن  مل 
اأن�سار الدعوة اإىل ا�ستقلل البلد العربية عنها؛ واإنا كان من  اأو من  العثمانية، 
املوؤمنني ب�سرورة حفظ كيان الدولة العثمانية ومنا�سرتها �سد اأعدائها اخلارجيني؛ 
ولذا تطوع يف اجلي�ص الرابع العثماين اأثناء احلرب العاملية الأوىل، وعمل خطيًبا 

)1(  حتدث الغلييني عن م�ساهداته خلل تلك الرحلة وزيارته للمدن الفل�سطينية )القد�ص والرملة ونابل�ص ويافا( يف 
جريدة النربا�ص التي كان ي�سرف عليها يف عدد )نوفمرب/ ت�سرين الثاين، 1909م(، وقد اأوردت جريدة الأ�سبوع 
الأدبي قب�ًسا منها، انظر: عبد الرحمن البيطار، للذكرى اأحوال فل�سطني عام 1909م وبدايات الن�ساط ال�سهيوين، 

دم�سق، جريدة الأ�سبوع الأدبي، ع786، 8 دي�سمرب2001م.
)2(  علي معطي، تاريخ لبنان ال�سيا�سي والجتماعي درا�سة يف العلقات العربية الرتكية )1908-1918م(، بريوت، 

موؤ�س�سة عز الدين للطباعة والن�سر، 1992م، �ص 376. 
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الإجنليزي، ومل  اأمام اجلي�ص  انهزامه  ال�سوي�ص، وح�سر  و�ساركه حملته على  له، 
يلبث اأن عاد اإىل بريوت وظل مقيًما بها، ومع جناح اجلي�ص الفرن�سي يف ال�ستيلء 
على املناطق اللبنانية تطلع ال�سيخ الغلييني اإىل الذهاب اإىل �سوريا، حيث ان�سم 
اإىل اجلي�ص العربي الفي�سلي بزعامة امللك في�سل بن احل�سني )ت1933م( اإىل 
ومكث  الأردن  �سرق  اإىل  فغادرها  الفرن�سي،  النتداب  حتت  �سوريا  دخلت  اأن 
بها عامني، وهناك عهد اإليه الأمري عبد اهلل بن احل�سني )ت1950م( اأمري �سرق 

الأردن بتعليم ابنيه نايف وطلل مبادئ اللغة العربية واآدابها)1(. 

عاد الغلييني جمدًدا اإىل بريوت و�سارك يف مناه�سة النتداب الفرن�سي 
بكتابة املقالت املناوئة له، ويف تلك الأثناء �سجن مرتني وتعر�ص للنفي خارج 
الداخلية  مدير  مقتل  على  بالتحري�ص  اتهم  حني  الأوىل  املرة  وكانت  البلد، 
اأ�سهر  اأ�سعد بك خور�سيد )1922م(، فاعتقل �سبعة  اللبناين املوايل للفرن�سيني 
ان وما  رغم عدم وجود اأدلة تثبت تلك التهمة)2(، وحني اأفرج عنه توجه اإىل عمَّ
لبث اأن عاد اإىل بريوت جمدًدا دون احل�سول على ترخي�ص بذلك من �سلطات 
اأن  اإىل  الع�سكري  ال�سجن  واأودعته  القب�ص عليه جمدًدا،  األقت  التي  النتداب 

اأجرب بعدها على مغادرة البلد، وتوجه اإىل حيفا واأقام بها مدة. 

)1(  خري الدين الزركلي، الأعلم، بريوت، دار العلم للمليني، ط15، 2002، ج 7، �ص 244- 245. 
العربية  املوؤ�س�سة  بريوت،  املعا�سر،  العربي  ال�سعر  يف  ال�سجن  جتربة  اجلمر:  على  القب�ص  حور،  اإبراهيم  حممد     )2(

للدرا�سات والن�سر، 2004م، �ص 77، 78.
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عرب هذه املحطات املتلحقة نتبني اأن املرحلة الأوىل من حياة الغلييني 
ات�سمت ب�سمات مميزة من بينها احلركية الوا�سعة، حيث تنقل بني بلدان عربية 
للتعليم  اجلريئة  معار�سته  يف  املتمثل  النقدي  والنزوع  وجيزة،  فرتة  يف  عديدة 
الأزهري، ويف معركته �سد اللورد كرومر عام 1908م، واجلموح الثوري كما ظهر 
ا- واإن  يف ممار�سة ال�سيا�سة ومقاومة النتداب، وقد اأخذ جموحه يخفت تدريجيًّ
مل ينتِف متاًما- بفعل التقدم يف ال�سن، وغلبة الطابع الإ�سلحي الرتبوي عليه. 
اأما املرحلة الثانية فتميزت بال�ستقرار الذي يتلءم مع تقلده عدة منا�سب ر�سمية 
ورئي�ص  بريوت،  يف  اخلريية  امل�ساريع  جمعية  رئي�ص  من�سب  �سغل  فقد  رفيعة، 
املجل�ص العلمي يف بريوت، وكان ع�سًوا يف املجل�ص العلمي يف دم�سق، وتراأ�ص 
املجل�ص الإ�سلمي ال�سرعي الأعلى يف لبنان، وجاء اختياره على الرغم من اأنه 
الثالثة ع�سرة من عمره  تعمم وهو يف  ال�سيخ  اأن  ويذكر  اآنذاك.  مل يكن معمًما 
حني كان طالًبا يف املدر�سة الوطنية يف بريوت، اإل اأنه ا�سطر اإىل نزعها اأثناء احلرب 
اإكراهات مدير �سرطة بريوت الرتكي له كي يقوم  العاملية الأوىل؛ ليتخل�ص من 

بكتابة و�سايا ال�سهداء من اأهايل بريوت الوطنيني الذين قام باإعدامهم. 

ورغم اأن م�سلك ال�سيخ الغلييني يعرب عن فهم عميق للدين ل يقف عند 
حدود الظواهر ويتعداه اإىل اجلواهر؛ فاإن مكوثه طويًل دون عمامة قد اأ�سبح مثاًرا 
للت�ساوؤل من قبل اأ�سدقائه وحمبيه الذين ت�ساءلوا عن موانع العودة لرتدائها، مع 
بال�سيخ  والتعري�ص  للغمز  مو�سًعا  كان  نزعها، كما  التي �ساحبت  الظروف  تغري 
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من قبل خ�سومه ومعار�سيه كما فعلت نظرية زين الدين. وعلى هذا كانت عودة 
منت�سف عام 1932م  احتفالية �سخمة يف  واجلبة« يف  »العمامة  ال�سيخ لرتداء 
العلماء من  فيها عدد كبري من  العبا�سية ببريوت، و�سارك  الكلية  داخل رحاب 
خمتلف اأنحاء العامل العربي؛ وذلك تكرميًا لل�سيخ مبنا�سبة م�سي ثلثني عاًما على 
ولوجه حقل الرتبية والتعليم. وبعودة ال�سيخ اإىل نادي املعممني دعي لأن يكون 
قا�سًيا يف املحكمة ال�سرعية يف بريوت، ثم اأ�سبح م�ست�ساًرا بها قبيل اأن يلبي نداء 

ربه يف )6 املحرم 1364هـ/21 دي�سمرب 1944م( اإثر اإ�سابته ب�سرطان اجللد. 

عا�سر ال�سيخ يف �سبابه زمرة من امل�سلحني ال�سوام ممن تاأثر بهم، ول ي�سعنا 
هنا اأن نتتبع علقاته الفكرية بكل امل�سلحني، واإنا �سنكتفي بذكر اأكرثهم تاأثرًيا، 
وياأتي يف مقدمة هوؤلء ال�سيخ جمال الدين القا�سمي )ت 1914م( الذي جمعته 
ترك  وقد  امل�سائل،  بع�ص  الفكري يف  للت�ساور  اأ�سا�ًسا  كانت  �سخ�سية  به �سداقة 
الجتماعية  العادات  منتقًدا  كتب  فقد  الغلييني،  على  فكرية  اآثاًرا  القا�سمي 
ال�سارة التي ت�سربت اإىل امل�ساجد يف موؤلفه »اإ�سلح امل�ساجد من البدع والعوائد«، 
ال�سارة.  الجتماعية  العادات  منتقًدا  الغلييني  ال�سياق كتب  هذا  وجرًيا على 
وكان الغلييني من املعجبني بنهج القا�سمي الفكري وكتاباته، فقد نوه يف كتابه 
»اأريج الزهر« بكتاب القا�سمي »دلئل التوحيد«، ودعا ال�سباب اإىل قراءته وعده 
اإثباته وجود  الع�سر، من حيث  للنا�ص يف هذا  اأخرجت  التي  الكتب  »من خري 

اخلالق بالأدلة العلمية وال�سواهد الفل�سفية، ناق�ًسا بذلك مذهب الإحلاد«)1(.

)1(  مصطفى الغالييين، أريج الزهر، مرجع سابق، ص 106. 
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حياته  تت�سابه  الذي  1916م(  )ت  الزهراوي  احلميد  عبد  هوؤلء  ومن 
ال�سيا�سية مع حياة الغلييني يف عدد من املحطات، فكلهما انخرط يف ال�سيا�سة 
الزهراوي  اأ�سهم  وقد  عليه،  انقلب  ثم  بدايته  يف  والرتقي  الحتاد  انقلب  واأيد 
الغلييني. كما  ال�سيخ   اإىل ع�سويته  والذي �سم  تاأ�سي�ص حزب الئتلف،  يف 
كان اأحد كتاب جملة »النربا�ص« التي اأ�سدرها وراأ�ص حتريرها ال�سيخ الغلييني 
عامي )1909-1910م(. اأما من الناحية الفكرية فقد امتد بينهما خط فكري 
ناظم، فقد حمل الزهراوي ب�سدة على بدع املت�سوفة يف كتابه »الفقه والت�سوف«، 
الت�سوف  اعترب  املدنية« حني  »الإ�سلم روح  الراأي يف كتابه  الغلييني  و�ساركه 
اهتمامهما  عن  ف�سًل  هذا  الإ�سلمية.  احل�سارة  تردي  عوامل  اأحد  البدعي 
قابلة  تقدميها �سخ�سياتها كنماذج حية  النبوية وحماولة  ال�سرية  بدرا�سة  امل�سرتك 
للقتداء من ال�سباب، وعلى هذا خ�ص الزهراوي ال�سيدة خديجة - ر�سي اهلل 
الغلييني �سرية  تناول  املوؤمنني«، على حني  اأم  اأ�سماه »خديجة  عنها - بكتاب 
النبي حممد  يف موؤلفني هما »ُلباب اخليار يف �سرية النبي املختار«، و»نخبة من 

الكلم النبوي«. 

كما عا�سر الغلييني عّلمة ال�سام ال�سيخ طاهر اجلزائري )ت1920م(، 
واإذا كنا مل نتثبت من وجود علقة مبا�سرة بينهما- على الرغم من علقة ال�سيخ 
الغلييني بكل من القا�سمي والزهراوي وهما من اأع�ساء حلقة دم�سق الكربى 
متثلت يف  بينهما  فكرية  و�سائج  نلم�ص وجود  فاإننا  اجلزائري-  ال�سيخ  رعاها  التي 
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والتمهيد  الأفكار  ترقية  يف  ال�سحف  توؤديه  اأن  ميكن  الذي  الهام  بالدور  الإميان 
وكان  ال�سحف،  مبطالعة  ا  مهتمًّ كان  اجلزائري  اأن  املعلوم  ومن  النه�سة،  حلدوث 
امل�سرتكات  ومن  فيها.  والكتابة  ال�سحف  اإن�ساء  على  واأن�ساره  تلمذته  يحث 
الهامة ما نلحظه من اهتمام الرجلني الزائد بالرتبية والتعليم، فقد انخرطا يف حقل 

التعليم، وتوجها بالكتابة مبا�سرة اإىل الطلب يف مراحل التعليم الأولية)1(. 

وخارج دائرة التاأثري والتاأثر الفكريني بالإ�سلحيني ال�سوام نلمح علقة 
فكرية اأخرى ذات نط مغاير يف حياة ال�سيخ الغلييني، األ وهي علقة التتلمذ 
على يد اإمام ع�سره ال�سيخ حممد عبده اإبان طلبه العلم يف اجلامع الأزهر، ويبدو 
الغلييني متاأثًرا باأفكار الإمام يف موؤلفاته الفكرية عموًما، اإل اأن هذا التاأثر يبدو 
اأو�سح ما يكون يف »الإ�سلم وروح املدنية« حني اختار اأن ي�سلك نهج اأ�ستاذه يف 
�سفحة  اإىل  �سريعة  نظرة  ولعل  الإ�سلم،  عن  الغربيني  امل�ست�سرقني  مطاعن  دفع 
املو�سوعات يف »الإ�سلم روح املدنية« ومقارنتها بـنظريتها يف »الإ�سلم والن�سرانية 
مع العلم واملدنية« تثبت ذلك كما تثبته النقول املطولة من كتاب الإمام حممد 

عبده)2(.  

)1(   رغداء حممد اأديب زيدان، طاهر اجلزائري وحلقة دم�سق الكربى، دم�سق، جملة الرتاث العربي، ع108، كانون 
الأول/دي�سمرب 2008م، �ص 33.

)2(    انظر: م�سطفى الغلييني، الإ�سلم روح املدنية، بريوت، د.ن، )1326هـ/1908م(، �ص 67-68، �ص105-103، 
�ص114-109. 
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ا بف�سل اأ�ستاذه حتى بعد رحيله حني اختار اأن  وقد ظل الغلييني مقرًّ
يهديه كتابه »اأريج الزهر« الذي افتتحه بقوله: »وقد فكرت فيمن اأهدي اإليه كتابي 
ال�سرق  عامل  واأ�ستاذي  �سيخي  واآخره  واأو�سطه  بخاطري  مر  من  اأول  فكان  هذا 
 ، ناظره الأ�ستاذ الإمام حممد عبده مفتي الديار امل�سرية  وفيل�سوفه واإن�سان 
الأمة  بف�سله علّي وعلى  اعرتاًفا  الكتاب؛  اأهدي هذا  البارة  الطاهرة  فاإىل روحه 

جمعاء« )1(.

3- موؤلفات »نظرية« و»الغالييني«

ا من �سريتي حياة كل من نظرية زين الدين وال�سيخ م�سطفى  يبدو جليًّ
الغلييني وجود تباين يف امل�سار احلياتي لكل منهما، فال�سيخ فرع ل ينف�سل من 
تيار اإ�سلحي عري�ص عم العامل الإ�سلمي، على حني ت�سكل نظرية حالة منفردة 
العلماين؛  التيار  حتى  معني،  فكري  تيار  اإىل  ن�سبتها  لتعذر  وذلك  وا�ستثنائية؛ 
ا اأو من جهة رموز هذا  لنتفاء ال�سواهد التي توؤيد هذا الن�سب من جهتها �سخ�سيًّ

التيار. 

ثانية هناك حالة من اللتكافوؤ تك�سف عنها ال�سرية الذاتية؛  ومن جهة 
اإذ بينما تتكثف �سرية نظرية الذاتية يف مرحلة واحدة هي مرحلة اإ�سدارها كتاب 
حياة  تبدو  مت�سل؛  و�سكون  انقطاع  فرتات  هي  عداها  وما  واحلجاب«  »ال�سفور 

)1(  املرجع ال�سابق، �ص5. 
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الغلييني ممتدة ومتعددة املراحل، بحيث تتداخل فيها امل�سارات والهتمامات 
الذي  الإ�سلحي  الفكري  امل�سروع  ت�سب جميعها يف خدمة  التي  والعطاءات 

ينتمي اإليه.

رحلتها  فخلل  منهما،  لكل  الفكري  الإنتاج  اإىل  اللتكافوؤ  حالة  .     ومتتد 
جمموع  هي  موؤلفات  ثلثة  الدين  زين  نظرية  خلفت  الق�سرية  الفكرية 

اإنتاجها الفكري، وهي تن�سب حول ق�سية »ال�سفور واحلجاب«، وهي:

والتجدد  املراأة  حترير  مرماها  ونظرات  حما�سرات  واحلجاب:  »ال�سفور   -      
الجتماعي يف العامل الإ�سلمي«: وقد �سدر يف بريوت عن مطابع قوزما 

عام )1346هـ/1928م(.

      - »الفتاة وال�سيوخ: نظرات ومناظرات يف ال�سفور واحلجاب وحترير العقل 
عن  بريوت  يف  �سدر  وقد  الإ�سلمي«:  العامل  يف  الجتماعي  والتجدد 
املطبعة الأمريكانية عام )1347هـ/1929م(، وتناولت خلله الردود على 
كامًل  ق�سًما  اأنه حوى  ذلك  خال�ًسا،  ا  فكريًّ اإبداًعا  لي�ص  وهو  معار�سيها، 
�سمنته الن�سو�ص املوؤيدة لها من مقالت �سحفية ومرا�سلت ومكاتبات 

َوَرَدت اإليها. 

     -  »ر�سالتان اإىل مقام النتداب من موؤلفة الفتاة وال�سيوخ وال�سفور واحلجاب«: 
وهو كتيب �سغري �سم ر�سالتيها اإىل املندوب ال�سامي الفرن�سي، وقد �سبق 
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لها اأن ن�سرتهما �سمن كتابيها ال�سابقني وقد راأت اأن ت�سدرهما ب�سكل 
م�ستقل بعد تكاثر الأقوال عن جلوئها اإىل ال�سلطات الفرن�سية، وقد �سدر 

الكتيب يف بريوت عن املطبعة الأمريكانية، 1929م.

.    اأما ال�سيخ م�سطفى الغلييني فقد خلف قائمة مطولة من الآثار الفكرية 
تراوحت بني املوؤلفات الفكرية والدينية واللغوية والأدبية، وهذه املوؤلفات 
ت�سري اإىل تكاملية م�سروعه الفكري الذي اتخذ له اأبعاًدا تربوية واإ�سلحية 
ق�سية  يف  وتقلي�سه  اختزاله  ميكن  ل  ممتد  م�سروع  باأنه  ت�سي  كما  وفكرية، 

واحدة، كما هو احلال بالن�سبة اإىل نظرية زين الدين. 

ولنفتتح قائمة موؤلفاته باملوؤلفات الفكرية، وهي:  

اأ�سدره  وقد  كرومر«:  واللورد  الإ�سلمي  الدين  اأو  املدنية  روح    -   »الإ�سلم 
على نفقته اخلا�سة يف بريوت عام 1908م، وطبع يف م�سر طبعة ثانية عام 
ا على مطاعن اللورد كرومر التي اأوردها يف كتابه  1926م، وجاء تاأليفه ردًّ
»م�سر احلديثة«، ويذكر ال�سيد ر�سيد ر�سا اأن الغلييني ن�سره دون احل�سول 
على موافقة دار املعارف بالآ�ستانة التي كان يتوقع اأن ترف�ص هذا الطلب 
حال قيام الغلييني بذلك، وقد بلغ من �سجاعته- ح�سب تو�سيف ر�سا - 
اأن نقل عن »الأ�ستاذ الإمام« وقد كان ذكره اأو ذكر جملة املنار قبل اإعلن 
الد�ستور يف الدولة العثمانية جرمية من اأكرب اجلرائم، وخطًرا على من يذكر 
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هذا اللقب، ولول �سدور الد�ستور العثماين عقب طبعه الكتاب مبا�سرة ملا 
�سلم �ساحبه من اخلطر)1(.

-   »اأريج الزهر«: وقد �سدر يف بريوت )1911م( وهو كتاب اأدبي اجتماعي 
�سم جمموع املقالت التي اأ�سدرها عامي )1909، 1910م( وعلى الرغم 
من اأن طبيعة الكتاب ل تعنى بدرا�سة مو�سوع حمدد بعمق وا�ستفا�سة فاإنه 
يعطي يف جمموعه �سورة متكاملة عن الروؤية الإ�سلحية لدى الغلييني، 

وبخا�سة يف بعديها الرتبوي والجتماعي.  

)1912م(،  عام  بريوت  يف  الأوىل  طبعته  �سدرت  وقد  النا�سئني«:  -   »عظة 
ورام موؤلفه من ورائه اإىل تعريف النا�سئة ببع�ص املفاهيم الأ�سا�سية، مثل: 
الدين، احلرية، الوطنية، التعاون. وبالنظر اإىل كون الكتاب موجًها اإىل فئة 
ال�سباب فقد راعى �ساحبه تب�سيط خطابه بالقدر الذي يتلءم مع جمهور 
اخلطاب، متخفًفا بذلك من طابع التاأ�سيل والتنظري اللزمني للتعامل مع 

الدرا�سة املفاهيمية املعتادة. 

ال�سفور واحلجاب«: والذي �سدر عن مطابع قوزما يف بريوت  -   »نظرات يف 
ا على كتاب نظرية زين الدين »ال�سفور  عام )1347هـ/1928م(، وجاء ردًّ

واحلجاب«.   

)1( ر�سيد ر�سا، جملة املنار، القاهرة، املجلد 11، �سعبان 1326هـ/�سبتمرب 1908م، �ص 617.
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اأما قائمة املوؤلفات الدينية فت�صم املوؤلفات التالية: 

-   »لباب اخليار يف �سرية املختار«: وقد طبع يف بريوت عام )1910م(، وطبع 
�سدرت  وقد  الآن،  حتى  يطبع  ومازال  )1924م(  عام  مب�سر  ثالثة  طبعة 
موؤخًرا ترجمة فرن�سية للكتاب عن املكتبة الع�سرية ببريوت اأعدها حمزة 
األقاها على طلبه يف  ملني يحياوي. والكتاب يف اأ�سله هو جمموع درو�ص 
لتعريف  كتاب  يف  واإ�سدارها  جمعها  وراأى  ببريوت،  الإ�سلمية  الكلية 
النا�سئة وعوام النا�ص باأخبار نبيها و�سمائله. وقد ذكر الغلييني يف مقدمته 
اأنه �سدر للمرة الأوىل حتت عنوان »خيار املقول يف �سرية الر�سول« اإل اأنه 

قام باخت�ساره وتهذيبه و�سدر بعد ذلك حتت عنوان »لباب اخليار«)1(.

-   »نخبة من الكلم النبوي«: طبعه على نفقته اخلا�سة، وكانت طبعته اخلام�سة 
الر�سول  اأقوال  منتقاة من  يف بريوت 1929م)2(، وهو عبارة عن جمموعة 
الكرمي مرتبة ح�سب احلروف الهجائية، وقد قام بتجريدها من كتاب لباب 
اخليار ورتبها و�سرحها وقام بن�سرها ليعلمها عوام الأمة، ويعملوا بها ح�سب 

تقدميه للكتاب. 

)1(   م�سطفى الغلييني، لباب اخليار يف �سرية املختار، القاهرة، املطبعة الأهلية، 1925م، �ص 3.
)2(     لحظنا اأن اإليان �سركي�ص مل يدرج يف موؤلفه »معجم املطبوعات العربية« هذا الكتاب �سمن موؤلفات الغلييني، 
وقد حاولنا البحث عن تاريخ �سدور الكتاب للمرة الأوىل فلم نوفق يف ذلك، وكانت اأقدم الطبعات التي توافرنا 

عليها هي الطبعة اخلام�سة.  
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-   »ر�سالة البدعة يف �سلة الظهر بعد اجلمعة«)1(: وهي ر�سالة فقهية ق�سرية 
مل ت�سدر ب�سكل م�ستقل، واإنا ن�سرها على حلقتني يف جملة املنار �سمن 

املجلدين ال�سابع والثامن )فرباير، مار�ص 1905م(. 

والطائفة الثالثة من املوؤلفات تدور حول علوم اللغة والبالغة، وبيانها كالتايل: 

1901م،  عام  بريوت  �سدر يف  وقد  العرو�سية«:  الدرو�ص  يف  امل�سيئة  -   »الرثيا 
ولعله اأول موؤلفاته على الإطلق.

-   »جامع الدرو�ص العربية«: وقد �سدر عام 1910 وهو مو�سوعة من ثلثة اأجزاء 
تعد من اأهم كتب النحو التي يتم تدري�سها الآن لطلب اللغة العربية وليزال 

يطبع حتى الآن. 

-   »رجال املعلقات الع�سر«: �سدر ببريوت عام 1912م، وتناول فيه �سعراء املعلقات 
ره مبقدمة حول تاريخ العرب قبل الإ�سلم، وتاريخ  يف الع�سر اجلاهلي، وقد �سدَّ

اللغة العربية منذ الع�سر اجلاهلي وحتى مطلع القرن الع�سرين)2(.

اخلياط(،  الدين  حميي  ال�سيخ  مع  )بال�سرتاك  الر�سايف«:  ديوان  »�سرح    -
ال�سيخ  وتبويبه  برتتيبه  عني  وقد  1925م،  عام  بالقاهرة  الثانية  طبعته  و�سدرت 

اخلياط، و�سرح األفاظه الغلييني. 

)1(   ر�سيد ر�سا، جملة املنار، القاهرة، املجلد 7، 16 ذو احلجة 1322هـ /20 فرباير 1905م، �ص 941.
       ر�سيد ر�سا، جملة املنار، القاهرة: املجلد 8، اجلزء  1، غرة املحرم 1323هـ / 7 مار�ص 1905م، �ص 24.

)2(  يو�سف اإليان �سركي�ص، معجم املطبوعات العربية واملعربة، القاهرة، مكتبة الثقافة الدينية، دون تاريخ، �ص 1919، 
1920م. 
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و�سم  1925م،  عام  حيفا  يف  الأوىل  للمرة  و�سدر  الغلييني«:  -   »ديوان 
جمموع ق�سائده حتى ذلك الوقت. 

ا على ما ورد من �سقطات  -   »نظرات يف اللغة والأدب«: كتبه عام 1927م؛ ردًّ
اإبراهيم  ملوؤلفه  الأقلم«  اللغوي وعرثات  النقد  »املنذر يف  لغوية يف كتاب 

املنذر ع�سو املجمع العلمي بدم�سق. 

ثانًيا- م�صروعان فكريان مت�صادان

حتيلنا قائمتا املوؤلفات بال�سروة اإىل احلديث عن املعامل وال�سمات الفكرية 
املميزة مل�سروعي ال�سيدة نظرية زين الدين، وال�سيخ م�سطفى الغلييني، والق�سايا 

الفكرية التي �سكلت حمور اهتمامهما، ولنبداأ بال�سيدة نظرية زين الدين. 

1- امل�صروع الفكري لنظرية زين الدين

يف  اأ�سهمت  موؤثرات  لعدة  الدين  زين  لنظرية  الفكري  امل�سروع  خ�سع 
ت�سكيله وتوجيهه: املوؤثر الأول واحلا�سم هو تاأثريات الأب الفكرية التي كانت من 
القوة والو�سوح بحيث اأهدت الفتاة باكورة اإنتاجها الفكري »ال�سفور واحلجاب« 
اإليه، حيث ذكرت اأن ما اأتت به من اأفكار لي�ص �سوى انعكا�ص لأ�سعة نور علم 
اأبيها عليها. وهذا التاأثري الفكري مل يكن اأمًرا خافًيا يف حينه، فقد و�سف اأحد 
اإذا  اللمعة  النجمة  على  �سري  »ل  بقوله:  بينهما  الفكرية  العلقة  ال�سحفيني 
اأباها - الذي احتجب عن  ا�ستمدت الأنوار من ذلك الكوكب املنري - يق�سد 
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الأنظار«)1(. وما ي�سرتعي النتباه اأنه يف مقابل هذا الت�سديد من جانبها على دور 
الأب فاإن كتابيها قد خليا من اأي اإ�سارة اإىل دور الأم، �سواء على �سعيد ت�سكيلها 
الفكري اأو الوجداين والنف�سي، وهو اأمر م�ستغرب من كاتبة ن�سائية ثورية مثلها، 

طاملا اأعلنت اأن دور الأم )املراأة( يف حياة اأبنائها اأقوى من دور الأب )الرجل(. 

عليها  اآثاره  ترك  قد  اأنه  باطمئنان  نقر  اأن  ن�ستطيع  الذي  الثاين  املوؤثر  اأما 
ا ورغم  ا م�سيحيًّ فهو التعليم الذي تلقته؛ اإذ تلقت نظرية منذ ال�سغر تعليًما دينيًّ
اأنها قد در�ست يف »الكلية العلمانية«، فاإن نوعية التعليم الذي كان يتم تلقينه يف 
هذه املوؤ�س�سات ذات امل�سطلحات الإيهامية هو تعليم ديني حم�ص، ويبدو تاأثري 
اأكانت  �سواء  املرجعيات،  فيه  تتزاحم  الذي  خطابها  يف  التعليم  من  النوع  هذا 
اأم مرجعيات علمانية ل  اأو حتى توراتية(  مرجعيات دينية )اإ�سلمية، م�سيحية، 
مع  امل�ساواة  قدم  على  الدينية  والن�سو�ص  القتبا�سات  جتاور  يف  ويتجلى  دينية، 
الن�سو�ص العلمانية ال�سريحة دون �سعور من جانبها بتنايف املرجعيات واختلل 
الن�ص. من جهة اأخرى قد يكون �سحيًحا اأن درا�ستها يف مدر�سة دينية م�سيحية 
تثري  التي  امل�سائل  بع�ص  من  نفور  عدم  الأقل  على  اأو  تقبًل  لديها  جعل  قد 
الأخرى  ال�سماوية  الكتب  عن  القتبا�ص  مثل:  املعتادة،  الإ�سلمية  احل�سا�سية 
وبخا�سة التوراة، اأو عدم ال�ستياء من التب�سري امل�سيحي الذي كتبت عنه ب�سع 

)1(  نظرية زين الدين، الفتاة وال�سيوخ، مرجع �سابق، �ص 16.
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ملا  اإعجابًا وتقديًرا  واأبدت خللها  وال�سيوخ«،  »الفتاة  الثاين  �سفحات يف كتابها 
�سيده املب�سرون من موؤ�س�سات تعليمية ونه�سة علمية يف منطقة ال�سام. 

قد  يكون  اأن  ميكن  ما  الفكريني  املوؤثرين  هذين  اإىل  ن�سيف  اأن  وميكن 
ترك اأثًرا عليها من الفقه الدرزي، فاملعلوم اأن الفقه الدرزي يختلف عن الفقهني 
املحرمات يف  الذي يعد من  التعدد  امل�سائل، مثل:  ال�سني واجلعفري يف بع�ص 
املذهب،  قا�سي  من  بحكم  اإل  واقًعا  ي�سبح  ل  الذي  والطلق  الدرزي،  الفقه 
واملعلوم  بالتفريق،  القا�سي  حكم  �سدور  بعد  ملطلقته  الزوج  اإعادة  جواز  وعدم 
اأن طلب التفريق يكون بيد املراأة والرجل �سواء ب�سواء، ومن ثبت اعتداوؤه على 
تلك  تكون  ورمبا  اأحيانًا)1(.  اأمواله  ن�سف  يبلغ  قد  و�سرًرا  عطًل  دفع  فرمبا  زوجته 
الآراء الفقهية الدرزية جتاه املراأة قد �سكلت دعامة دينية ا�ستندت اإليها يف دعوتها 

حلقوق املراأة من منظور ديني.  

حتت تاأثري هذه املوؤثرات ت�سكل البناء الفكري لل�سيدة نظرية زين الدين؛ 
وكما اأ�سلفنا فاإنه لي�ص بناء متكامل الأركان املعرفية؛ واإنا هو جملة اأفكار جزئية، 
عملية  نتاج  ولي�ص  متنوعة،  فكرية  م�سادر  من  م�ستوحى  ُجلُّها  خاطفة  ونظرات 
توليد واإبداع فكري خال�ص، وهذه الأفكار مل متنح فر�سة للتطور والختمار مب�سي 
الزمن بفعل انزواء �ساحبتها وعزلتها الفكرية، وعلى الرغم من هذا فاإنها متتعت 
�سكلت  وقد  متناق�ص.  وغري  متجان�ًسا  ا  فكريًّ ن�سيًجا  �سكلت  بحيث  بالت�ساق 

)1(   مر�سيل ن�سر، املوحدون الدروز يف الإ�سلم، بريوت: الدار الإ�سلمية، 1997م، �ص54-51.
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الأفكار املتعلقة بال�سفور وحترير املراأة ع�سب هذه الأفكار وعمودها الفقري، واإىل 
الفكرية  الأر�سية  ت�سكل  املكملة، وهي  الأفكار الأخرى  جوارها وجدت بع�ص 
التي عاجلت نظرية ق�سايا املراأة انطلًقا منها، وهي تتعلق بق�سية النه�سة وكيفية 
والوطنية،  النتداب  من  واملوقف  الغرب،  مع  والعلقة  احل�ساري،  املاأزق  جتاوز 

واحلرية، والعلمانية. 

اأ- ق�صية النه�صة 

الق�سية  احل�ساري  املاأزق  جتاوز  و�سبل  والإ�سلح  النه�سة  ق�سية  تعد 
يكن  فلم  اآنذاك،  والكتاب  واملفكرين  امل�سلحني  اأذهان  �سغلت  التي  املركزية 
من  النه�سة  ق�سية  نظرية  قاربت  وبدورها  عنها،  يغفل  اأن  منهم  اأحد  با�ستطاعة 
وعلى  حريتها  املراأة  منح  هي  النهو�ص  علة  اأن  راأت  اإذ  �سفوري؛  اأنثوي  منظور 
راأ�سها ال�سفور. وهي تقارن بني جتربتي النه�سة يف ال�سرق والغرب، وت�ستخل�ص 
من التجربة الغربية اأن »رقيهم وقد اأفلتوا من ربقة التقاليد اإنا ولدته حرية املراأة 
اأي حرية الأم، واأن تاأخرنا اإنا هو نا�سئ عن ا�ستعبادنا اأنف�سنا بالتقاليد، وا�ستعبادنا 

الأم حتى بليت مبا بليت به من العقم العقلي«)1(.

وتفند نظرية حجج القائلني باأن النه�سة تتحقق عرب ال�ستغال بتحقيق الرقي 
يف العلوم والآداب والفنون ومباراة الأمم الناه�سة يف املكت�سفات واملخرتعات، وما 

)1(  نظرية زين الدين، ال�سفور واحلجاب، الطبعة احلالية، �ص 48.
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اإن ينجز ال�سرق �سيًئا من ذلك ميكن عندئذ ال�ستغال مب�سائل حترير املراأة والتجدد 
اإىل  الو�سول  اأ�سا�ص، ول ميكن  بناء بل  يقوم  اأنه: »ل  اإىل  الجتماعي؛ فتذهب 
اأعلى ال�سلم اإل بال�سعود درجة درجة، واأ�سا�ص البناء لرقي الأمة حترير الأم، واأول 
درجة من �سلم الرقي هو ال�سفور؛ لأن احلجاب يورث ن�سف الأمة ال�سلل، والأمة 

امل�سلول ن�سف اأع�سائها ل ت�ستطيع اأن تباري وت�ستويل وت�سبق وتفوز«)1(.

واآيته  الأم،  املراأة/  – ح�سب نظرية - هو حترير  النهو�ص  اإذا كان �سرط 
�سفورها؛ فاإن التحرير ل يتحقق اإل بنبذ اجلمود والتقليد- اآفتي ال�سرق املوروثني 
منذ قرون- اللذين اأورثا الأمة قعوًدا وت�سحية باللباب واجلواهر يف مقابل الحتفاء 
بالق�سور والأعرا�ص)2(. ومن الوا�سح اأن نظرية مل تكن تعني اجلمود والتقليد على 
عمومه، واإنا ق�سدت اجلمود والتقليد الفقهيني على وجه التحديد؛ لذلك نراها 
البقاء  تتنازع فيه الأمم  الراقي الذي  الع�سر  تردف بقولها: »نحتاج الآن يف هذا 
باأ�سد قواها اإىل احلريات.. فا�سمحوا لنا بك�سر كل قيد مل يكن اإل بدعة غريبة 

اأحدثها بع�ص الفقهاء، ومل تكن من كتاب اهلل اأو �سنة ر�سوله«)3(.  

الوجه الآخر لرف�ص التقليد واجلمود كان الدعوة اإىل فتح باب الجتهاد 
الأخ�ص  وعلى  والتف�سريية  الفقهية  املوروثات  يف  النظر  واإعادة  العقل،  واإعمال 

)1(  املرجع ال�سابق، �ص 49.
)2(  املرجع ال�سابق، �ص 374.
)3(  املرجع ال�سابق، �ص 375. 
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املتعلقة باملراأة، وما مييز دعوة نظرية للجتهاد رف�سها الدعاوى التي تق�سر الجتهاد 
على الرجال دون الن�ساء، اأو على حاملي العلم ال�سرعي دون غريهم من امل�سلمني 
حقها  ممار�سة  يف  �سرعت  هنا  ومن  م�سلم.  لكل  حق  الجتهاد  اأن  ارتاأت  فقد 
الجتهادي، وانتقدت التفا�سري الرتاثية، وحاولت تقدمي تف�سري حديث للخطاب 

القراآين املتعلق بحجاب املراأة. 

ب- العالقة مع الغرب

واإذا كان الجتهاد اأحد �سبيلني يف�سيان اإىل النه�سة؛ فاإن ال�سبيل الآخر 
اأثر الغرب يف نه�سته والإميان بتفوق نوذجه احل�ساري فــ »ل  لبلوغها هو اقتفاء 
�سلح لل�سرق املن�سود اإذا بقي معمى عن احلق بجموده وغروره.. ومل يعرف مزايا 
الغرب يف مدنيته احلديثة واأ�سوله الجتماعية، ومل ياأخذ عن الغرب كل ما �سلح 
وجتدد، ومل يلق عن عاتقه كل ما بلي وف�سد حمتفًظا بكل �سالح، ول يتم ال�سلح 
وال�سعادة يف العامل ما مل تتعارف فيه ال�سعوب والأمم رجاًل ون�ساء وي�ستووا مدنية 
ا، وما مل يزيلوا ما بينهم من �سوء التفاهم«)1( وح�سب نظرية فاإن اقتفاء الغرب  ورقيًّ
لي�ص خياًرا �سمن خيارات ح�سارية اأخرى، واإنا يرتفع عن رتبة اخليارات حتى 
اأمر اهلل تعاىل لل�سرق، بحيث توجب خمالفته الهوان واخل�سران  ي�سبح مقت�سى 
»فلي�ستيقظ ال�سرق رجاًل ون�ساء، وليم�ص م�سية الغرب الر�سيدة احلثيثة خمتاًرا 

)1( نظرية زين الدين، الفتاة وال�سيوخ، مرجع �سابق، �ص 113.
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اإذا  اإنا  ياأمره؛ واإن يتاأخر فلبد للزمان من �سوقه.  وم�سلحته ت�سطره واهلل بذلك 
خالفنا اأمر اهلل وق�ساء العقل ومقت�سى امل�سلحة وحكم الزمان متعرثون ل حمالة 
يف طريقنا، واقعون يف ح�سي�ص الهوان، اأو �سائرون ولكن من خ�سران ويا للأ�سف 

اإىل خ�سران«)1(. 

هذه  �سبغ  وحماولة  الغرب  اأثر  اقتفاء  اإىل  الدعوة  يف  الغلو  هذا  مبثل 
الدعوة مب�سوح دينية ل ميكن التدليل عليها �سرًعا اأنكرت نظرية وجود اأي تنازع 
احل�سارة  بني  اآنذاك-  الغربي  ال�ستعمار  نري  حتت  الواقعة  العربية-  البلدان  يف 
الن�سرانية واحل�سارة الإ�سلمية، ذاهبة اإىل اأن هذه الدعوة قام بها كتاب غربيون 
ليبذروا بذور ال�سقاق واخللف بني اأرباب احل�سارتني، ومن هنا دعت ال�سرقيني 
العربي مل يذق �سوى  ال�سرق  فاإن  نظرية  الدعوة. وح�سب  تلك  تاأييد  اإىل عدم 
مرارة نزاع واحد هو »نزاع احلرية والعبودية، نزاع بني الظلمات والنور«، وهو نزاع 
بعيد كل البعد عن ال�سفة الدينية، »فلي�ص هناك ن�سرانية ول اإ�سلمية، واإنا وطنية 

عربية خال�سة من كل �سائبة من �سوائب التع�سب الذميم«)2(.

ا�سطدمت دعوة نظرية اإىل اقتفاء الغرب وحماكاته مبا اأ�ساعه امل�سككون 
يف �سلحية القتبا�ص املطلق عن الغرب، ا�ستناًدا اإىل تهافت نوذجه الأخلقي 
وخمالفته النموذج الإ�سلمي. وبطبيعتها ال�سجالية املعروفة قابلت نظرية دعوى 

)1( املرجع ال�سابق، �ص 62.  
)2( املرجع ال�سابق، �ص76. 



فاطمة حافظ
54 54

كالذباب  يكون  اأن  بالإن�سان  يليق  »ل  مبطنة:  اإهانة  يحمل  الذي  بقولها  هوؤلء 
يرتك الروؤو�ص ويقع على الأذناب، هو ل يجروؤ اأن يفاخر الأمم ال�سافرة يف املعارف 
العلمية وال�سناعية اإذ اإن اآثارها حم�سو�سة فريميهم بنق�ص الأخلق والآداب. واإن 
العاقل ل ينظر من الثمار اإل ما طاب و�سلح، تلك هي الثمار التي تعرف منها 
ال�سجرة. اأما مناظري فكاأين به يجهل اأو يتجاهل ذلك، يريد اأن يعرف ال�سجرة مما 

يرى حتتها من ثمرات �ساقطة«)1(.

ج-  املوقف من النتداب

ات�ساًقا مع هذا التاأييد اجلارف للح�سارة الغربية ومن رف�ص الإقرار بوجود 
تنازع بني ال�سرق والغرب، اأظهرت نظرية تاأييًدا مماثًل للنتداب الفرن�سي الذي 
اإىل  بالأ�سا�ص  يعزو  التاأييد  هذا  )1920م(،  عام  لبنان  على  الأمم  ع�سبة  اأقرته 
قناعاتها الفكرية، اإل اأن انتماءها العائلي قد يكون له يد فيه؛ ذلك اأن دروز جبل 
ل  لبنان قد انق�سموا حيال م�ساألة النتداب اإىل فريقني: فريق اأيد النتداب وت�سكَّ
بالأ�سا�ص من اآِل جنبلط، ومن املعروف اأن بع�ص اأفراد عائلة »زين الدين« كان 
حليًفا لهم، ورمبا يكون ذلك قد اأثر على موقف العائلة. اأما الفريق الآخر الذي 

كان عماده اآل ر�سلن فقد وقف موقًفا مناوئًا من النتداب)2(.

)1(   نظرية زين الدين، ال�سفور واحلجاب، مرجع �سابق، �ص 135. 
)2(   هدى رزق، لبنان بني الوحدة والنف�سال 1919- 1927م، بريوت، بي�سان للن�سر والتوزيع، 1998م، �ص21. 
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هو  الذي  للنتداب)1(،  تاأييدها  يف  الأبعد  املدى  اإىل  نظرية  ذهبت  لقد 
القطوف ملن  دانية  لبنان  الأمم يف  با�سقة غر�ستها ع�سبة  تو�سيفها �سجرة  ح�سب 
م�سحوبًا  اإل  يرد  ا�سمها  كان  فما  املنتدبة  الدولة  فرن�سا  اأما  يقتطف)2(.  اأن  �ساء 
بعبارة »اأم النور واملدنية واحلرية«. هذه التو�سيفات واأ�سباهها توحي باأنها مل تنظر 
الأمم،  ع�سبة  ابتدعتها  التي  ال�ستعمارية  ال�سياغات  اإحدى  بو�سفه  للنتداب 
ومل تر فيه انتقا�ًسا من ال�سيادة القومية، واإنا اعتربته ر�سالة متدينية غربية غايتها 
الرتقاء بال�سرق اإىل م�ستوى الأمم الراقية، ويف �سبيل بلوغ هذه الغاية ل باأ�ص من 
اأدنى درجات  يرفل يف  الذي  ال�سرق  فرن�سا- والغرب- على  بو�ساية  العرتاف 
اأنِت  »اإنِك  بقولها:  النتداب  �سلطات  نظرية  املنطلق خاطبت  هذا  ومن  املدنية. 
الو�سية علينا لكي ُتعيدينا اإىل م�ستوى الأمم الراقية، ول�سنا نحن اأو�سياء عليك 

لننزلك اإىل م�ستوانا«)3(. 

وح�سب راأيها فاإنه يف حال م�سي العملية التمدينية اإىل غايتها املف�سية اإىل 
ترقي اللبنانيني اإىل احلد الذي يوؤهلهم لإدارة بلدهم »فالدولة املنتدبة- وتاريخها 

)1(   ينفرد اإ�سماعيل ملحم بذكر رواية تخالف ما كتبته نظرية يف كتابيها خلل حقبة الع�سرينيات، تتعلق مبوقفها من 
النتداب الفرن�سي يف اأواخر اأيامه يف لبنان؛ فعندما األقت ال�سلطات الفرن�سية عام )1943م( القب�ص على رئي�ص 
اجلمهورية اللبنانية ب�سارة اخلوري ورئي�ص وزرائه ريا�ص ال�سلح وعدد من الوزراء كانت نظرية زين الدين، وجنلء 
�سعب من اأبرز الن�ساء اللواتي �ساركن يف التظاهرات املنددة بذلك، انظر: اإ�سماعيل ملحم، اإعادة قراءة نظرية زين 
الدين يف الذكرى املئوية ل�سدور كتاب قا�سم اأمني )حترير املراأة(، جريدة الأ�سبوع الأدبي، دم�سق، 29 يناير2000م.

)2(  نظرية زين الدين، الفتاة وال�سيوخ، مرجع �سابق، �ص 65.
)3(   نظرية زين الدين، ال�سفور واحلجاب، مرجع �سابق، �ص 35. 
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�ساهد ولنا من اأقوال رجالها الكرام م�ساند- ُت�َسّر مبا اأنتج غر�سها واأنتجت عنايتها 
من خري، وتدع ال�سجرة لأهلها ممتدة الأ�سول والفروع يانعة الثمار، ويكتب لها 
اأولتهم من الأمم حرية  الدهر علينا من الف�سل مثل ما كتب لها على غرينا ممن 

وا�ستقلًل«)1(.

كانت قناعة نظرية اأن فرن�سا لن متاطل يف الرحيل عن لبنان عند ا�ستحقاقه 
ذلك، وعليه لي�ص هناك ما يدعو اإىل مقاومة النتداب بالقوة امل�سلحة اأو باأي �سكل 
من اأ�سكال املعار�سة، ولي�ص هذا فح�سب واإنا ينبغي »اأن نتخذ اإىل اإثبات الر�سد 
ا واأبًا، واأن نقدم لهما ما يجب على  �سبيًل ونعرف فرن�سا وجمعية )ع�سبة( الأمم اأمًّ
الأبناء ليقدما لنا ما يجب على الأمهات والآباء؛ فل ننكرنَّ لهما ما ع�سنا من 
احلب وال�سداقة والولء حقوًقا، ول نظهرن يف حركة من حركاتنا ما ي�سمى بغري 
الوفاء اأو ي�سمى عقوًقا«)2(. مبثل هذه ال�ستعارات التي ت�سفي على النتداب هالة 
من الحرتام والتقدي�ص وترفعه اإىل مقام الوالدية تك�سف نظرية زين الدين عن 
روؤية للعلقات بني لبنان وفرن�سا ل ت�سودها الندية املفرت�ص وجودها بني الدول 
ذات ال�سيادة، وهذه ال�ستعارات تنم عن اأن ت�سربها لأفكار وقيم احلداثة مل يكن 
املطلقة،  الأخلقية  قيم و�سعية ل تخ�سع للعتبارات  فقيم احلداثة هي  عميًقا، 
وتوؤمن باأن العلقات الدولية مبا هي دائرة من دوائر املجال العام ل توؤ�س�ص على 

)1(  نظرية زين الدين، الفتاة وال�سيوخ، مرجع �سابق، �ص 66-65. 
)2(  املرجع ال�سابق، �ص 66.
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مبادئ الأ�سرة، اأو اأي من التنظيمات الجتماعية التقليدية غري احلداثية، وترى 
ا. يف ذلك تخلًفا ح�ساريًّ

النتداب  م�ساألة  من  مبوقفها  لتجهر  كافية  �سجاعة  نظرية  امتلكت  لقد 
الذي مل ي�ساطرها فيه اإل فئة قليلة، حيث ذهبت اإىل اأن فرن�سا ُت�ستمال اإىل ما 
ين�سد اللبنانيون بالوفاء والولء وال�سداقة ل باجلفاء والعداء، وقد اعتاد ال�سرقيون 
�سلوك الطريق الثاين مراًرا، ومل يجر يف نهاية املطاف �سوى الويلت، والآن عليهم 
اأن ي�سلكوا الطريق الأول عن قناعة واختيار ولي�ص عن اإكراه، ول ينبغي اأن يعد 
الأعمال  احلقة يف  املثمرة  الوطنية  لي�ست  اإذ  الوطنية؛  مبادئ  ذلك خروًجا عن 
ذات الطابع احلما�سي الدعائي التي ل تلبث اأن تتل�سى، واإنا الوطنية احلقة ما 

كانت م�ستندة اإىل العقل واملنطق وُبعد النظر الذي يخول لها ال�ستقرار)1(.

د- احلرية

ت�سكل احلرية اأحد املفاهيم املحورية يف منظومة نظرية زين الدين الفكرية، 
واملراأة.  والجتهاد  والتجديد  النه�سة  ق�سايا  ملقاربة  اتخذته  الذي  املدخل  فهي 
وهي تنظر اإليها بو�سفها روح الدين واأ�ص كل نه�سة ومولدة احلقائق )2(؛ بل اإن 
قيمتها ترتفع حتى ت�ساهي احلياة نف�سها، ولولها ملا اأ�سبحت احلياة على الوجه 

)1(  املرجع ال�سابق، �ص67.
)2( نظرية زين الدين، ال�سفور واحلجاب، مرجع �سابق، �ص 39.



فاطمة حافظ
58 58

الذي نعلمه بل ل�ستحالت حياة اأخرى ميكانيكية هزلية مثل لعب الأطفال)1(. 
واحلرية بهذا املعنى ممار�سة اإن�سانية من�سبطة بالعقل »فهي ل تتجلى بنورها ال�ساطع 
اإل يف الإن�سان وعلى قدر عقله. اأما احليوان فل ميلك عقًل ليملك اإرادة وحرية 

فكر فنزعاته حيوانية حم�سة ل اأثر للحرية فيها«)2(. 

احلرية  اأ�سل  م�ساألة  لبحث  نظرية  تنتقل  التعريف  هذا  من  انطلًقا 
وعلقتها بالدين؛ فتذهب اإىل اأن »الكتب املنزلة« هي منبع احلرية واأ�سلها، واأن 
دين  الأديان  هذه  راأ�ص  وعلى  احرتامها،  اإىل  ودعت  قد�ستها  قد  الأديان  جميع 
الإ�سلم »الذي بني على احلرية يف الفكر والإرادة والقول والعمل. ل م�سيطر 
على امل�سلم يف اأمر دينه اإل عقله واإرادته، وبالتايل ل و�ساية مل�سلم على اآخر يف 
الدين، ول حجة بينه وبني النا�ص؛ اإنا احلجة بينه وبني اهلل«)3(. وقد بحثت نظرية 
منظومة الآيات القراآنية الداعية للحرية، وتوقفت طويًل اأمام التنديد الإلهي لكل 
املعاين التي حتد من حرية الإن�سان، مثل: الهيمنة، وال�سيطرة، والإكراه، والوكالة، 
وغريها. وتو�سلت اإىل اأن احلرية هي اأ�سا�ص العتقاد يف الإ�سلم، وبدونها تنتفي 
م�سئولية امل�سلم يف الختيار والفعل اللذين هما اأ�سا�ص املحا�سبة يوم البعث)4(.  

)1( املرجع ال�سابق، �ص 38. 
)2( املرجع ال�سابق، �ص 39.
)3(  املرجع ال�سابق، �ص 21.

)4(    اعتربت اأماين �سالح ما ذهبت اإليه نظرية زين الدين يف هذه امل�ساألة واحدة من اأبرز مناطق التجديد والجتهاد 
التي قدمتها، انظر مراجعة اأماين �سالح لكتاب »ال�سفور واحلجاب« يف: دورية املراأة واحل�سارة، القاهرة، 2002م، 

العدد 3، �ص258.
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واقع  مقاربة  اإىل  احلرية  ملفهوم  النظري  التاأ�سي�ص  هذا  من  نظرية  انتقلت 
لي�ص  بالنقاب  امل�سلمات  حرية  تقييد  اأن  فراأت  الإ�سلمية،  البلدان  يف  احلرية 
الن�ساء حريتهن  منح  اأن  اأر�سية  على  ا  فقهيًّ تربيره  يتم  واأنه  الدين،  اأ�سل يف  له 
يف ال�سفور له م�ساره املحتملة من انت�سار الفنت، والختلط غري املحمود. وترد 
املرء  تقييد حرية  »اإن جاز  القائلني بذلك بحجة عقلية دامغة قوامها  نظرية على 
دفًعا لل�سرر املحتمل وقوعه، اأفيجوز اأن متنع الأطفال من امل�سي خوًفا عليهم من 

ال�سقوط؛ فيبقوا مقعدين يف اأرجلهم«)1(.

احلرية اإذن لدى نظرية تتاأ�س�ص وفق الأ�س�ص الدينية ومنافحتها عنها كان 
انطلًقا من املرجعية الدينية، وهذا يعني بو�سوح اأنها مل تذهب مذهب الو�سعيني 
الغربيني يف القول باأنها تتاأ�س�ص على مبداأ احلق الطبيعي، وهذه م�ساألة جوهرية ل 
ينفيها اأنها قدمت اقتبا�ًسا مطوًل لرئي�ص اجلامعة الأمريكية يف بريوت حول احلرية 
الدينية وفق املذهب الإجنيلي، اأو اأنها اأوردت ن�سو�ًسا اأخرى حول تاريخ الف�سل 
بني الدين والعلم)2(. ويبدو اأن نظرية اعتقدت اأن انطلقها من الأر�سية الإ�سلمية 
ل يعني اأنها يجب اأن تغفل واقع اخلربة التاريخية الغربية، وتتنكر لها، ومن هنا 
راحت تنقل ن�سو�ًسا واقتبا�سات وتعلق عليها؛ فك�سفت بذلك عن معرفة عميقة 
الإرادة  بني حرية  متييزها  الغربية جتلت يف  الأدبيات  احلرية يف  مفهوم  بدللت 

)1(  نظرية زين الدين، ال�سفور واحلجاب، مرجع �سابق، �ص 198. 
)2(  املرجع ال�سابق، �ص 17 - 18.
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وحرية الفكر، ويف تقدميها تعريًفا دقيًقا لكل منهما، وذلك بالإحالة املبا�سرة اإىل 
تعريفات علماء الجتماع الغربيني)1(.

املعتقد،  حرية  مل�ساألة  تناولها  اأ�سا�ص  الغربية  اخلربة  اإىل  ال�ستناد  �سكل 
فقد طبعت طبعة مت�ساحمة بل ومت�ساهلة جتاه كل الأديان واملعتقدات دون متييز 
ن�ص  ا  حقًّ هذا  دام  ما  دينه  ن�سر  يف  الآخر  )حق(  عن  ودافعت  واآخر،  دين  بني 
عليه القراآن الكرمي للم�سلم، وبذات املنطق انتقدت روؤية الفقه الإ�سلمي لأهل 
ابن عابدين )ت 1836م()2(،  لل�سيخ  اأمام ن�ص  الذمة من خلل وقوفها طويًل 
دعا خلله اإىل التمييز يف امللب�ص وامل�سكن بني امل�سلمني واأهل الأديان الأخرى 

املقيمني يف دار الإ�سلم)3(. 

هـ-  العلمانية 

يحملنا خطاب ال�سيدة نظرية زين الدين ومواقفها املعلنة التي قد تكت�سي 
اكت�ساف  اإىل حماولة  اأخرى  اأحيانًا  العلماين  وبالطابع  اأحيانًا  الإ�سلمي  بالطابع 

حدود العلمانية يف خطابها، واملرجعية النهائية التي ينطلق منها. 

)1(  املرجع ال�سابق، �ص 40.
)2(  هو ال�سيخ العّلمة حممد اأمني عابدين )ت1836م( كان فقيه الديار ال�سامية، واإمام احلنفية يف ع�سره، واملرجع عند 
اختلف الآراء يف الق�ساء والفتوى يف زمنه. من اأهم موؤلفاته »رد املحتار على الدر املختار �سرح تنوير الأب�سار« يف 
الفقه احلنفي املعروف بحا�سية ابن عابدين، وقد متت ترجمته اإىل اللغة الفرن�سية، واعُترب اأحد املراجع القانونية التي 

كان يعود اإليها القانونيون يف فرن�سا يف القرن التا�سع ع�سر. 
)3(  نظرية زين الدين، ال�سفور واحلجاب، مرجع �سابق، �ص 388 - 389.
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خلله  تتقاطع  حيث  مزدوًجا،  طابًعا  نظرية  خطاب  يحمل  عامة،  ب�سفة 
مقدمة  يف  الإ�سلمية  املرجعية  ح�سور  ويبدو  والغربية؛  الإ�سلمية  املرجعيتان 
واأن  اهلل  اإل  اإله  اأن ل  �سهادة  اإعلن  والتي �سمنتها  »ال�سفور واحلجاب«،  كتاب 
حممًدا عبده ور�سوله)1(، ويف ر�سالتها املوجهة للمندوب ال�سامي الفرن�سي التي 

كانت عبارتها الأوىل: »اإين فتاة م�سلمة لبنانية �سرقية«)2(. 

اإقحام  ولكن اإىل اأي مدى ظل الن�ص حمتفًظا مبرجعيته الإ�سلمية بعد 
مرجعية مناوئة لها هي املرجعية العلمانية، وكان دخولها عرب ال�ستخدام املكثف 
اإ�سافة  با�ستح�سار ن�سو�ص كثرية ملفكرين غربيني،  التنا�ص ومبوجبها تقوم  لآلية 
املجتمعات  تقدم  اإىل  والإحالة  املطروحة،  املوا�سيع  ب�ساأن  املعلنة  املواقف  اإىل 
الغربية الذي يعود اإىل احلرية واإطلق العقل، واتخاذ ذلك قرائن يف النقا�ص ويف 

دح�ص اآراء املعار�سني. 

مل  العلمانية  مفهوم  اأن  ال�سياق  هذا  يف  النتباه  ي�سرتعي  ما  اأول  اإن 
حا�سًرا  كان  فاإنه  مبنى  غاب  واإن  املفهوم  اأن  اإل  نظرية،  كتابات  �سريًحا يف  يرد 
)القراآن،  الإ�سلمية  الن�سو�ص  من  النقول  كرثة  بحيث مل حتجبه  وبقوة،  معنى 
نظرية  كتبته  ما  ن�ستح�سر  اأن  التدليل  معر�ص  وباإمكاننا يف  النبوية(،  الأحاديث 

)1(  املرجع ال�سابق، �ص 9. 
)2( نظرية زين الدين، ر�سالتان اإىل مقام النتداب من موؤلفة »الفتاة وال�سيوخ« و »ال�سفور واحلجاب«، بريوت، املطبعة 

الأمريكانية، 1929م، �ص 1.



فاطمة حافظ
62 62

حول ال�سراع الذي دار بني رجال الدين ورجال العلم »امل�ستنريين«، والذي اأدى 
براأيها اإىل »حترر العلم وا�ستقلله، فاعرتف النا�ص كلهم باأن للعلم �سلطانًا منف�سًل 
عن �سلطان الدين، قائلني اأنه ل يجوز اخللط بني ال�سلطانني؛ لأن الفائدة منهما 

كليهما اإنا تتم با�ستقلل الواحد عن الآخر«)1(.  

العلمانية  اإىل  بالإحالة  الأوىل  �سفحاته  يف  نظرية  خطاب  يبتدئ  هكذا 
حقن  اإىل  اأدى  الذي  والعلم  الدين  جمايل  بني  الف�سل  عن  املبا�سر  واحلديث 
اخللف بني اأرباب الدين واأرباب العلم واأطلق العلم من عقاله. ويتجلى الوجه 
»ل  اأنها  اإىل  فتذهب  ال�سرائع،  تتحدث عن جمال عمل  وا�سًحا حني  العلماين 
تقيدنا تقييًدا ثابًتا اإل يف علقاتنا مع خالقنا .. واأما اأمور دنيانا وقواعد حياتنا 

واملعاملت والعلقات بيننا فهي تابعة مبقت�سى امل�سلحة والزمان«)2(.  

الإ�سلمية  املرجعية  عن  بانف�سالها  للعتقاد  البع�ص  نظرية  اآراء  تدفع 
الزهراء  فاطمة  املغربية  الن�سوية  الباحثة  ترف�سه  ما  وهو  للعلمانية،  املطلق  وتبنيها 
ت�سكل  وهي  الإ�سلمية«،  املرجعية  يف  »منغر�سة  اأنها  اإىل  تذهب  التي  اأزرويل 
اإ�سلمية �سرفة؛ فقد  براأيها لي�ست  التي تنطلق منها، ولكنها  املرجعية الأ�سا�ص 
خالطتها بع�ص الظلل العلمانية، حيث كانت من اأوائل من دعا اإىل علمانية ل 

)1( نظرية زين الدين، ال�سفور واحلجاب، مرجع �سابق، �ص 16.
)2( نظرية زين الدين، الفتاة وال�سيوخ، مرجع �سابق، �ص 76. 
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تتنكر للدين)1(. وتتفق مع هذا الطرح الباحثة الن�سوية ذات التوجه الإ�سلمي 
اأماين �سالح حني تذهب اإىل اأن نظرية مل تكن تدعو اإىل ف�سل الديني عن املدين 
اأ�س�ص ال�سرعية الدينية، لكنها يف  اإقامة املدين على  اإىل  بائًنا؛ واإنا دعت  ف�سًل 

الوقت نف�سه دعت اإىل نزع القدا�سة عن الجتهادات الب�سرية يف الدين)2(. 

2- امل�صروع الفكري والروؤية الإ�صالحية للغالييني

مل�سروع  مغاير  فكري  مب�سروع  الغلييني  ال�سيخ  ينه�ص  املقابلة  اجلهة  يف 
نظرية زين الدين، ويرتبط م�سروعه بو�سائج قوية بامل�سروع الإ�سلحي الإ�سلمي 
الذي و�سحت معامله يف الن�سف الثاين من القرن التا�سع ع�سر، وهناك �سواهد 
توؤكد ذلك، اأهمها انطلقه من املرجعية الإ�سلمية، ودعوته اإىل فتح باب الجتهاد، 
واإىل مواجهة عوامل التخلف يف البيئة الإ�سلمية، وا�ستباكه مع امل�ساريع امل�سادة 

للم�سروع الإ�سلمي.

 ويت�سم امل�سروع ب�سمة تربوية وا�سحة واإليها ترد معظم اهتمامات الغلييني 
الفكرية من اعتناء باللغة العربية واهتمام بال�سرية النبوية والتوجه نحو ال�سحافة. 
والهتمام بالرتبية له ما يربره فقد اآمن رجال الإ�سلح الإ�سلمي باأن الرتبية هي 

)1(   فاطمة الزهراء اأزرويل، امل�ساألة الن�سائية يف اخلطاب العربي احلديث من التحرير اإىل التحرر، القاهرة، املجل�ص الأعلى 
للرتجمة، 2004م، �ص307. 

 ،3 العدد  2002م،  القاهرة،  واحل�سارة،  املراأة  دورية  يف:  واحلجاب«  »ال�سفور  لكتاب  �سالح  اأماين  مراجعة  انظر     )2(
�ص258.
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علة النه�سة، من جانب اآخر كان لنت�سار مدار�ص الإر�ساليات الأجنبية يف بلد 
ال�سام منذ القرن التا�سع ع�سر اأثره احلا�سم يف دفع الإ�سلحيني ال�سوام على وجه 
وما  الهوية.  على  للحفاظ  مهمة  اأداة  باعتبارها  بالرتبية  الهتمام  اإىل  اخل�سو�ص 
ي�ستلفت النظر اأن الغلييني قد �سعى يف �سبابه اإىل حتقيق التوازن بني العنا�سر 
الثلث: الرتبية وال�سيا�سة والفكر، باعتبارها مداخل متفاوتة اإىل النه�سة، اإل اأن 
ا خال�ًسا، وذلك  كفة الرتبية قد رجحت مب�سي الوقت، حتى انتهى م�سروعه تربويًّ
التدري�ص،  مبمار�سة  واكتفائه  الفكرية  موؤلفاته  وتقل�ص  ال�سيا�سة  عن  ابتعاده  مع 

وتويل بع�ص املنا�سب الق�سائية يف اأخريات حياته. 

كان للرتبية نتائجها احلا�سمة على الغلييني وم�سروعه الفكري؛ اإذ دفعته 
�سوب الهتمام بالق�سايا العملية والواقعية، وباعدت بينه وبني الق�سايا الفكرية 
النظرية التي ل جتد لها �سنًدا يف الواقع، فلم يكن م�سلكه م�سلك املفكر التنظريي 
الذي يبحث يف املفاهيم املجردة وت�سكلها التاريخي ودلللتها املعرفية و�سبكة 
تطبيق هذه  الأ�سا�سية كيفية  ق�سيته  تربوي  اأنه م�سلح  انطلق من  واإنا  علقاتها، 
بها  ياأخذ  اأن  ميكن  عملية  اإجراءات  اإىل  حتويلها  عرب  الواقع  اأر�ص  على  املفاهيم 
النا�سئة، وهو ما مار�سه على نطاق وا�سع يف كتابيه »اأريج الزهر« و»عظة النا�سئني«.

الذي  النقدي  بطابعه  امل�سروع  يت�سم  الرتبوية  ال�سفة  هذه  جوار  اإىل 
التفاعل وال�ستباك مع  قائم على  اأحيانًا، فهو م�سروع حيوي  ال�سجال  يبلغ حد 
امل�سروعات الفكرية امل�سادة، وتتولد اأفكاره اإىل حد بعيد عرب هذا الحتكاك. وقد 
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حاول الغلييني اأن يوؤ�س�ص نزوعه النقدي على اأ�س�ص دينية، فذهب اإىل اأن للنقد 
اإر�سال  الغاية من  اإذ  اأ�سوًل دينية را�سخة، فلوله ملا بعث اهلل الأنبياء والر�سل؛ 
في�سلح  الباطل  من  األفوه  عما  النا�ص  لريجع  والأخلق  العادات  انتقاد  الر�سل 
معا�سهم. والأمر باملعروف والنهي عن املنكر يف الإ�سلم-كما يردف- هما فرعا 
النتقاد اأو هما النتقاد بعينه، وهما ل يقفان عند حدود ال�سريعة؛ واإنا يتعديان 
النقد لي�ص  اأن  اإىل  اإ�سلح املجتمع، وهكذا تو�سل  اإىل  يوؤدي  اإىل ما �سواها ومبا 
اإىل  باإهمالها  الك�سل ورمت  اأعباء  اأمة حطت عنها  »فما من  الأمم  تقدم  اإل علة 
تقدمها؛  الأقوى يف  وال�سبب  الأكرب  الداعي  هو  النتقاد  كان  اإل  مكان  اأق�سى 
ولذلك نرى مقدار ارتقائها اإىل اأوج ال�سعادة يف املعرفة الدينية واملدنية بكرثة عدد 
املنتقدين فيها واقتدارهم على معرفة موا�سع النقد ليظهروها وحذقهم مبحال العلة 

فيخرجوها«)1(. 

وقد تناول ال�سيخ يف كتاباته معظم الق�سايا والإ�سكالت التي برزت يف 
بني  العلقة  هي:  اأ�سا�سية  ق�سايا  على  ان�سب  قد  تركيزه  اأن  اإل  النه�سة،  ع�سر 

الدين واملدنية، والرتبية، والنه�سة و�سروطها. 

اأ- الدين واملدنية 

�سغلت ق�سية العلقة بني الإ�سلم واملدنية ال�سيخ الغلييني الذي اأفرد 
وفق  والإ�سلم-  بينهما،  والعلقة  واملدنية  الدين  ماهية  خلله  بحث  كتابًا  لها 

)1(  م�سطفى الغلييني، اأريج الزهر، مرجع �سابق، �ص 67. 
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اأي معاملت واأحكام �ساحلة  اإىل اهلل تعاىل و�سريعة  تعريفه- هو دين يتقرب به 
التوحيد  هي:  خم�ص  اأ�س�ص  على  يتاأ�س�ص  وهو  ومكان،  زمان  كل  يف  للتعامل 
والعدل-كقيمتني مطلقتني متجاوزتني- والعلم الذي ينفع الإن�سان يف دنياه، ومد 
يد املعونة اإىل الفقراء والبائ�سني، وت�سهيل الراحة وحفظ حريات من كانوا حتت 
ت�ستهدف  – كاإجراءات  ومذاهبهم  واأديانهم  جن�سياتهم  اختلف  على  حكمه 
حت�سني احلياة)1(، وهذه الأ�س�ص هي لب الدين وحقيقته ال�سامية، ولكن مما يوؤ�سف 
عليها  وغلبت  �سيء،  كل  ل�سمحللها  �سارت  وجوهره  الدين  »حقيقة  اأن  له 
فاأ�سبحت حمجوبة بتلك  الناظرين؛  اأعني  اأهل الدين حتى �سرتتها عن  اأعمال 
الأعمال«)2( ولهذا فاإن غاية اأرباب الإ�سلح من امل�سلمني هي العودة بالدين اإىل 

ب�ساطته الأوىل، واإزالة ما علق به من ممار�سات اأدعياء التدين)3(. 

ديني  هو  ما  ح�ساب  على  دنيوي  هو  ما  اإعلء  لي�ست  فهي  املدنية  اأما 
وغيبـي؛ واإنا هي »اأخلق فا�سلة تثمر ائتلف الأفراد واحتاد اجلماعات، و�سعي 
وعمل َيِلَدان عمران البلد وارتقاء احلالة الجتماعية«)4(. وبهذا الربط بني املدنية 
والأخلق يكون الغلييني قد ربط بني املدنية والدين؛ اإذ الأخلق مثلها مثل 
يطلق  الأول  املدنية:  اأوجه  من  وجهني  بني  مييز  وهو  غيبـي.  من�ساأ  ذات  الدين 

)1(  م�سطفى الغلييني، الإ�سلم روح املدنية، مرجع �سابق، �ص 29.
)2( املرجع ال�سابق، �ص 35.
)3( املرجع ال�سابق، �ص 38.

)4(  م�سطفى الغلييني، عظة النا�سئني، �سيدا، بريوت، املكتبة الع�سرية،1975م، �ص 139. 
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وال�سناعات  واملعارف  العلوم  اكت�ساب  لديه  وتعني  ال�سحيحة  املدنية  عليه 
القيم  املنفلتة عن  املدنية  والثاين هو  دنياه،  املرء يف  يفيد  ما  والخرتاعات وكل 
الفواح�ص  اإتيان  للمرء  تبيح  التي  املطلقة  احلرية  �سندها يف  والتي جتد  وال�سرائع 
دون خ�سية من عقاب. ويوؤ�س�ص على هذا التمييز موقف الإ�سلم من املدنية حني 
يذهب اإىل املطابقة الكاملة بني الدين ال�سحيح واملدنية ال�سحيحة بقوله: »املدنية 
ال�سحيحة هي الدين ال�سحيح؛ فاإن مل يكن كل منهما عني الآخر فهما �سقيقان 
اأبوهما احلق واأمهمها احلقيقة«)1(، اأما املدنية املنفلتة فهذه يعار�سها الإ�سلم - كما 
تعار�سها الأديان جميًعا - لأ�سباب منها حب ال�ستئثار باملنافع واحتكارها، ومنها 
البخل والنتحار، ومنها احلرية يف اإتيان الفواح�ص واملنكرات مثل اخلمر والقمار 

والربا)2(. 

وتتاأ�س�ص مدنية الدين الإ�سلمي على اأ�س�ص قراآنية ونبوية، فالقراآن الكرمي 
يوجب على املرء اأن ياأخذ باأ�سباب دنياه، واأحكامه تدعو اإىل املواءمة بني الدنيا 
والآخرة؛ ولذلك لي�ص هناك حكم واحد من اأحكامه يناق�ص املدنية. من جهة 
ثانية فاإن الر�سول الكرمي حث اأ�سحابه على العمل ملا فيه �سعادة الدارين بقوله: 
اعمل لدنياك كاأنك تعي�ص اأبًدا، واعمل لآخرتك كاأنك متوت غًدا؛ ولذلك فاإن 
ال�سيخ  ويف�سر  املدنية.  ويوافق  العقل  يرافق  الذي  الوحيد  الدين  هو  الإ�سلم 

)1(  املرجع ال�سابق، �ص 72.
)2( م�سطفى الغلييني، الإ�سلم روح املدنية، مرجع �سابق، �ص 61،60. 
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الغلييني ما عليه امل�سلمون من انحطاط، وبني ما ياأمرهم به دينهم من متدن وترقٍّ 
الأ�سا�سية  قواعده  يبحث يف  اأن  عليه  الدين  يقف على حقيقة  اأن  اأراد  َمن  باأن 
واأوامره ونواهيه الواردة يف كتابه، فاإن اأراد اأحدهم اأن يحكم على الدين الإ�سلمي 
فل يجوز له اأن ينظر اإىل اأفعال امل�سلمني ثم يحكم على دينهم باأفعالهم–كما فعل 
كرومر- لأن الإ�سلم حمجوب بامل�سلمني)1( وبذات املنطق ل يجوز اأن ننظر اإىل 
متدن دول الن�سرانية ثم نقول اإن هذا من اآثار دينهم؛ لأنه ل ي�ستدل باأفعال اأمة 
على دينها، ولأن التمدن والقواعد امل�سيحية الداعية اإىل الهتمام بالآخرة على 
اأن  امل�سيحية  الأمم  ت�ستطع  ولذلك مل  نقي�ص؛  طريف  على  يقفان  الدنيا  ح�ساب 

ترقى �سلم املدنية اإل بعد اأن ف�سلت الدين عن ال�سيا�سة)2(.

ب- الرتبية 

اأ�سلفه  من  ورثه  الذي  الغلييني  ال�سيخ  باهتمام  الرتبية  حظيت 
ومعا�سريه من امل�سلحني الإ�سلميني، والرتبية لديه مفهوم ل ميكن تقلي�سه عند 
حدود تلقني مبادئ العلوم؛ واإنا هي مفهوم وثيق الرتباط بالأخلق والف�سائل، 
لتكون  والإر�ساد  بالرعاية  وتعهدها  النف�ص  يف  الفا�سلة  الأخلق  »تنمية  هي  اإذ 
ملكة را�سخة فيها فتثمر الف�سيلة واخلري«، وما من نبي اإل وقد اأتى قومه من باب 
اأردية اجلهل والف�ساد. وعلى  اأثمرت فيهم نه�ص القوم ونزعوا  اإذا  الرتبية، حتى 

)1(  املرجع ال�سابق، �ص 75. 
)2(  املرجع ال�سابق، �ص 97.
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الرتبية يتوقف نهو�ص الأمم، فما من اأمة تقدمت وعل �ساأنها اإل كان وراء ذلك 
رجال تربوا تربية عظيمة وعرفوا انحطاط اأمتهم وعملوا من اأجل تخلي�سها منه، 
وما من اأمة انحطت اإل ب�سبب تخلي رجال الرتبية فيها عن تاأدية دورهم، واملثال 
الأو�سح على ذلك الأمة العربية التي اأو�سلها �سعف الرتبية وف�ساد الأخلق اإىل 

ما هي عليه احلال من النحدار والرتدي)1(. 

وغاية الرتبية »اأن نوجد بوا�سطة التهذيب والرتبية يف نفو�ص الن�صء �سعوًرا 
والنا�ص  والوطن  الأمة  نحو  بالواجب  القيام  على  يجربانه  �سفافة  وعاطفة  لطيًفا 
اأجمعني«، فمن�ساأ القيام بالواجب لي�ص جرب ال�سلطة اأو قوم ياأمرونه بذلك، واإنا 
من�سوؤه الوجدان الذي رباه املعلم وزكاه العلم، ووفق هذا املعنى هي ممار�سة ممتدة 

وملزمة للإن�سان، ول انقطاع لها يف اأي مرحلة من مراحل حياته. 

املنزلية، والرتبية  اأدوار، هي: الرتبية  اإىل ثلثة  م الغلييني الرتبية  ويق�سِّ
لديه  تعني  التي  العملية  الرتبية  هنا  يعنينا  ما  ولعل  العملية،  والرتبية  املدر�سية، 
النتقال من دوري الرتبية الأولني اإىل دور ثالث هو اأ�سد هذه الأدوار واأجدرها 
باملحافظة  وتكون  والعمل،  وال�سعي  احلياة  معرتك  اجلهاد يف  دور  وهو  بالعتناء، 
اأهل  بالبتعاد عن  فا�سلة  اأخلق  ال�سابقني من  الدورين  اكت�سابه يف  ما مت  على 
ال�سوء والنكباب على ال�سعي والعمل والتح�سيل. وتقع امل�سئولية الرتبوية يف 

)1(   م�سطفى الغلييني، اأريج الزهر، مرجع �سابق، �ص 31. 
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هذا الدور على عاتق احلكومة التي يعتقد الغلييني اأن لها وظيفة تربوية اأخلقية 
ينبغي اأن ت�ساف اإىل وظائفها ال�سيا�سية املعتادة، وي�سرح ماهية هذه الوظيفة وكيفية 
حتققها بقوله: »والرتبية يف هذا الدور هي للحكام اأكرث منها للآباء، فيجب على 
القوة احلاكمة اأن تبحث عن ال�سرور واأ�سحابها، وتنقب عن موا�سع قتل ال�سرف 
والعفة واإهلك الأج�سام واإتلف الأموال فتقفلها، واإن مل تفعل �ساع م�ستقبل 
ال�سبان، ورجعوا بخفي حنني بعد عناء الرتبيتني... ول يظنن ظان اأن احلكومة ل 
تقدر اأن متنع ال�سخ�ص من عمل ي�سر بنف�سه ل غري، بل هي مفو�سة يف منعه من 
كل ما ي�سر به وبغريه. األ ترى اأنها لو راأت اأحًدا يريد اأن يقتل نف�سه فهل تدعه 
يفعل ما ي�ساء اأو متنعه من ذلك؟ ل�سك اأنها متنعه فكذلك لو راأته يعاطي القمار 
ا مبن يعاطي هذه الأمور فهو احلر�ص  وال�سرور فهي متنعه منها، فاإن مل يكن املنع حبًّ
ي�سري  بعمله  فعمل غريه  تركوه  لو  اإذ  عمله؛  مثل  فيعمل  يراه غريه  ل  اأن  على 

ا«)1(.  ا ل خا�سًّ ال�سرر عامًّ

ج - القابلية والفاعلية

�سكل املجال ال�سيا�سي اأحد املجالت التي عني بها الغلييني يف ال�سطر 
الأول من حياته، وقد و�سعته ال�سيا�سة ب�سكل مبا�سر اأمام �سوؤال التغيري وكيف 
يتحقق: من خلل الثورة والنقلب اأم من خلل الإ�سلح؟ ويبدو اأن ظروف 
حر�ص  هنا  ومن  الثاين،  اخليار  رجحت  قد  1908م  عام  العثماين  النقلب 

)1(  املرجع ال�سابق، �ص 41-40.
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الغلييني على بيان منا�سرته وانحيازه لطريق الإ�سلح املتدرج. وقد انطلق من 
اأن »الثورة نهو�ص  اإىل  الثورة وعلقته بالنقلب، فذهب  حماولة تعريف مفهوم 
يق�سد منه تغيري يف ال�سيا�سة اأو الجتماع والأخلق من قبيح اإىل ح�سن اأو ح�سن 
اإىل قبيح، وقد يعرب عن الغاية الأوىل بالنقلب وعن الثانية بالهيجان، وقد يخ�ص 
القيام لطلب احلق بالنقلب والنهو�ص ملنا�سرة الباطل بالثورة«)1(، ولأول وهلة 
التي طم�ست  التعبريات  بع�ص  اإقحام  بعد  وغري حمدد  م�سطربًا  التعريف  يبدو 
دللته ال�سيا�سية املبا�سرة، واأدخلته يف دائرة ال�ستح�سان والتقبيح، وزاده ارتباًكا 
اأن �ساحبه ما لبث اأن وقع يف التناق�ص حني اأعقبه مبا�سرة بقوله: »اإن الثورة للحق 
من مطالب الأمم الراقية«، غافًل اأنه قرن لتوه بني الثورة والباطل، وجعل النقلب 

رديف احلق. 

الثورة، مي�سي  الوقوف على معنى  النظر عن هذا ال�سطراب يف  وبقطع 
الغلييني قائًل اإن الثورة- يف املجال ال�سيا�سي- ل توؤتي ثمارها اإن مل يتقدمها 
تغيري اأو »ثورة« اأخرى يف نظام الجتماع والأخلق واإ�سلح ما درج عليه ال�سعب 
اإيجاده فيها،  من عادات �سارة؛ وذلك لأنها تغر�ص يف الأمة ال�ستعداد ملا يراد 
ولأنه يخ�سى اإن �سكنت ثائرة املطالبني بالقوة عادت الأمة اإىل اأ�سد ما كانت عليه 
من الظلم واخلمول، وثارت �سد ما يخالف عاداتها واأنظمتها القدمية، فتكون الثورة 
قد اأدت عك�ص املق�سود منها. ويخل�ص اإىل اأن حدوث التغيري يظل رهًنا بالقابلية 

)1( املرجع ال�سابق، �ص130.
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للتغيري، فبقدر ا�ستعداد الأمة للحكم ال�سحيح والإ�سلح يتحقق لها ذلك، فاإن 
نالت حقوقها واأتيح لها الإ�سلح - غري اأنها مل تنتفع �سيًئا - فاعلم اأنها اأمة غري 
�ساحلة؛ لأنها مل تقدر فوائد الإ�سلح، ومل تهيئ الأ�سباب اللزمة الكافية لبقائه 

والنتفاع به)1(. 

التي  الآراء  من  و»الفاعلية«  »القابلية«  الغلييني حول  ال�سيخ  اآراء  تعد 
وفق   - والقابلية  الأقل،  على  الوقت  ذلك  يف  وجراأتها  جلدتها  النظر  ت�سرتعي 
واأدنى،  اأحط  هو  ملا  اأو  واأف�سل،  اأ�سمى  هو  ملا  للرتقي  ال�ستعداد  هي   - تعريفه 
اأو  الإن�سان  لدى  فطري  ا�ستعداد  وهي  الرتقي،  مع  ال�ستعمال  �سائعة  اأنها  غري 
جمموع ال�سعب قد يكون �سئيًل اأو كبرًيا، اأما الفاعلية فهي املوؤثرات والفواعل 
حل�سوله  لبد  عمل  وكل  الرتقي.  اإىل  املف�سية  املادية  والو�سائل  الأ�سباب  من 
من القابلية والفاعلية وغياب اإحداهما يعني بطلن العمل، فاإن مل توجد قابلية 
واإن  قوية،  الو�سائل  كانت  مهما  راقًيا  يكون  اأن  ميكن  فل  ال�سعب  يف  الإ�سلح 
مل توجد الفاعلية فمن العبث حماولة ترقية ال�سعب مهما كانت القابلية عظيمة 
ال�سبب،  بدون  يوجد  ل  امل�سبب  لأن  والرتقية؛  للإ�سلح  ا  م�ستعدًّ كان  ومهما 
لها  التي يوجد  الأمم  فاإن  امل�سبب ل حمالة، وهكذا  انعدم  ال�سبب  انعدم  فمتى 
فاعلية ولي�ست فيها قابلية يجب اأن يبث فيها روح الن�ساط حتى تن�سط وت�ستعد 
ملا تلقيه اإليها الفاعلية. اأما الأمم التي تعدم الفاعلية فينبغي اأن تر�سل بع�ص اأبنائها 

)1( املرجع ال�سابق، �ص 131، 132.
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ما  ويبثوا  قومهم  اإىل  ويعودوا  املفيدة،  احلديثة  ال�سناعات  وتعلم  العلم،  لطلب 
ا يف املدارك وارتقاء يف العلوم واملعارف)1(.  تعلموه، فيثمر ذلك �سموًّ

واإذا ما اأتت الفاعلية ثمارها اأ�سبحت الأمة على درجة توؤهلها لل�ستقلل 
�سئونها؛  تدبري  اأو العتماد على احلكومة يف  اخلارجية  امل�ساعدات  عن كل من 
»الأمة  ويقابلها  �ساقطة«  متقهقرة  »اأمة  احلكومة هي  على  تعتمد  التي  الأمة  لأن 
ا  اإل �سورة م�سغرة للأمة، وهي »تابعة للأمم رقيًّ الراقية«، واحلكومة ما هي  احلية 
وانحطاًطا، فمتى كانت الأمة منحطة انحطت حكومتها بحكم الق�سر، ومتى كانت 
ال�سعب  اأفراد  �سورة  هي  احلكومة  اإن  ال�سرورة.  بحكم  معها  ترقت  راقية  الأمة 
املحكوم ومثاله وخل�سته، فاإن اتفق اأن احلكومة كانت اأرقى من الأمة فل تلبث 

اأن تنحط وتتقهقر اإليه والعك�ص بالعك�ص«)2(. 

يعلل فهمي جدعان م�سلك الغلييني الداعي اإىل تقليل العتماد على 
بال�ستناد  الأمة،  لأفراد  الفردية  اجلهود  على  والتعويل  للدولة  ال�سيا�سي  اجلهاز 
اإىل ا�ست�سعاره احلرج من ان�سراف الدولة العثمانية يف هذه احلقبة نحو الهتمام 
التقدم  حتقيق  عن  بالتايل  وعزوفها  الأوربيني،  مع  وحروبها  ال�سرقية  بامل�ساألة 
الغلييني  اأن ين�سرف  العمراين ودفع خطر النحطاط عن �سعوبها، فكان لبد 

)1(  املرجع ال�سابق، �ص 118. 
)2( املرجع ال�سابق، �ص 114. 
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اإىل  والدعوة  الفردية  القدرات  تنمية  اخلطر عرب  هذا  لدفع  امل�سلحني  من  وغريه 
ال�ستقلل الذاتي)1(. 

د- النه�صـة 

عالج ال�سيخ الغلييني م�ساألة النه�سة معاجلة ذات �سقني: ال�سق الأول 
بحث خلله يف العوامل التي اأف�ست اإىل انحطاط مدنية الإ�سلم ودخوله طور 
املتعلقة  الإ�سلحية  روؤيته  عنا�سر  �سمنه  والثاين  احل�ساريني،  والتاأخر  اجلمود 

بكيفية النهو�ص. 

وفيما يخ�ص ال�سق الأول املتعلق بالعوامل التي اأودت بنه�سة الإ�سلم 
الأوىل، فهذه ح�سرها يف احلروب ال�سليبية »امل�سوؤومة« التي كانت العامل الأكرب 
وراء انحطاط امل�سلمني مبا �سغلتهم احلروب وال�سطرابات ال�سيا�سية فهجروا العلم 
التتار وحتريقهم كتب العلم يف احلوا�سر  والتعلم، ويلي ذلك يف الأهمية خروج 
اجلهل  �سيوع  ممثلة يف  اأخرى  داخلية  عوامل  واإىل جوارهما وجدت  الإ�سلمية، 
و�سيادة اخلرافات وت�ستت احلكام وت�سارعهم على النفوذ. وقد امتدت مفعولت 
هذه العوامل اإىل �سائر املجالت حتى طالت الدين نف�سه، واأدت اإىل ا�سمحلل 
حقيقته وحتوله اإىل �سبح ل روح له، واألفاظ اأ�ساع النا�ص معناها؛ اإذ اتخذه بع�ص 
وقد  اأموالهم،  من  حقائبهم  واإفراغ  العامة  عقول  ل�سطياد  و�سيلة  به  املتلب�سني 

)1(  فهمي جدعان، اأ�س�ص التقدم عند مفكري الإ�سلم، مرجع �سابق، �ص 453، 454. 
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�سرتت اأعمال هوؤلء وجه الدين احلقيقي حتى اأ�سبح حمجوبًا بهم)1(.

اإجمالها  اأما ال�سق الثاين اخلا�ص بعنا�سر روؤيته الإ�سلحية فهذه ميكن 
يف النقاط التالية: 

.   نبذ التقليد والدعوة اإىل الجتهاد

�سرف ال�سيخ الغلييني جهده نحو نزع ما الت�سق بالدين من ممار�سات 
يف  للطعن  ذريعة  البع�ص  واتخذها  احلقيقي،  وجهه  حجبت  »�سخيفة«  واآراء 
الإ�سلم واتهامه باجلمود وخمالفة املدنية، وفيما يعتقد فاإن جهل بع�ص الفقهاء 
املتاأخرين هو الذي جراأ اأمثال كرومر على الطعن به وو�سفه مبا ل ينطبق عليه؛ 
ر�سوله  و�سنة  اهلل  دينه من كتاب  ياأخذ  اأن  يروم  دون من  الباب  اأو�سدوا  لأنهم 
اإل  اأمامهم  يبق  الأحكام، ومل  تلك  ا�ستخرجوا  قد  املتقدمني  الفقهاء  اأن  بحجة 
اأن ياأخذوا بها ويعت�سموا بها، وادعوا اأنه ل ميكن اأن ينبغ اأحد لدرجة متكنه من 
ال�ستنباط من الكتاب وال�سنة. ويرد الغلييني هذا القول من جهتني: الأوىل 
اأن الأحكام ال�سرعية تدور مع امل�سالح العامة، واأن حكم الفقهاء الذين ا�ستندوا 
فيه اإىل القيا�ص والجتهاد البحت ل ينا�سب اإل الزمان الذي وجدوا فيه، ولي�ص 
املتقدمني  العلماء  اأن  والثانية  ومكان.  زمان  لأي  وال�سلحية  الإطلق  �سفة  له 
اأوجبوا اأن يوجد يف كل ع�سر جمتهدون ي�سرحون للنا�ص ما ينا�سبهم من اأحكام 

)1(  م�سطفى الغلييني، عظة النا�سئني، مرجع �سابق، �ص 73.
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الدين والدنيا، وجرموا اأن ياأخذ اأحد باأقوالهم اإن مل تكن م�ستندة اإىل دليل)1(. 
ويخل�ص من هذا اإىل نتيجة هامة هي »اأن حجر العمل بالكتاب وال�سنة ووجوب 
اأودت ببقية الروح التي كانت  اأعظم الأ�سباب التي  العمل بقواعد الفقهاء من 

خمتلجة يف ج�سم الإ�سلم ومرفرة فوق عقول امل�سلمني«)2(.

وا�ستعادة تلك الروح ل تكون اإل بالدعوة اإىل اإحياء الجتهاد على قاعدة 
امل�سالح املر�سلة)3( التي عدها الإمام مالك اأ�سًل من اأ�سول اأدلة الت�سريع ا�ستناًدا 
اإىل اأن م�سلحة العباد ينبغي اأن تراعى واإن خالفت ظاهر الن�ص؛ لأن حكم اهلل 
تعاىل اإنا �سرع ملنفعة العباد، وي�سرح الغلييني ذلك بقوله: »يعني بذلك )الإمام 
مالك( اأنه اإن وجدت م�سلحة للأمة تخالف الن�ص والإجماع فرتاعى امل�سلحة، 
مبنزلة  والإجماع  الن�ص  اإن  نقول  لأننا  بل  بالكلية؛  رعايتهما  لعدم  ومراعاتها ل 
العام، ورعاية امل�سلحة الثابتة بالدليل بع�ص خم�س�سات هذا العام، فالعمل بها ل 
ينايف العمل بالن�ص والإجماع؛ لأن حديث ل �سرر ول �سرار هو مبنزلة اأن يقال 

بعد كل حكم ُن�ص عليه اإل اإذا اقت�ست امل�سلحة خلفه«)4(. 

)1(  مصطفى الغالييين، اإلسالم روح املدنية، مرجع سابق، ص 44، 45.
)2(  املرجع السابق، ص 47. 

)3(  املصلحة هي اخلري أو املنفعة، واملصلحة املرسلة هي اليت مل يعلم من الشارع دليل بإلغائها وال باعتبارها، ولكن 
حيصل من ربط احلكم هبا جلب مصلحة أو دفع مفسدة عن الناس. وقد تسمى استصالًحا أو استدالاًل مرساًل 
أو مناسًبا مالئًما. انظر: قطب مصطفى سانو، معجم مصطلحات أصول الفقه: عريب إنكليزي، قدم له وراجعه 

حممد رواس قلعجي، دمشق، دار الفكر، 2000م، ص413.
)4(  مصطفى الغالييين، اإلسالم روح املدنية، مرجع سابق، ص41. 
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.    اإ�صالح التعليم 

ال�سيخ  منظومة  يف  ا  مركزيًّ موقًعا  التعليم  اإ�سلح  اإىل  الدعوة  احتلت 
الرتبية  الرجل من رجال  فقد كان  الإ�سلحية، ول عجب يف ذلك  الغلييني 
وممن يرون اأن النه�سة ل تتحقق اإل بها. وكما اأ�سلفنا فقد انتقد اجلمود التعليمي 
يف املوؤ�س�سة الأزهرية عام 1903م، ووا�سل انتقاداته بعد ذلك ملمار�سات بع�ص 
املنت�سبني اإىل العلم ال�سرعي ممن حرموا ال�ستغال بغري علوم الدين، قائًل: »اأقول 
اأقوال متاأخري الفقهاء، وفيها من  علوم الدين جماراة لهم؛ لأنهم يق�سدون بها 

الآراء ما لي�ستند اإىل كتاب ول�سنة«)1(. 

وتتاأ�س�ص روؤية ال�سيخ الغلييني لإ�سلح التعليم على دعامتني: الأوىل 
جلها  لأن  وذلك  الفقهاء،  من  املتاأخرين  كتب  من  العلم  تلقي  عن  البتعاد 
�سروحات وحوا�ص كتبت بلغة غري ي�سرية، والعودة اإىل تلقي العلم وتدري�سه من 
التمييز  اإزالة  والثانية  املاأخذ،  و�سهلة  العلم  غزيرة  لأنها  املتقدمني  الفقهاء  كتاب 
بني العلوم ال�سرعية والعلوم احلديثة، لأن »علوم الدين احلقيقية هي كل ما يعني 
على فهم الكتاب وال�سنة، فيدخل يف ذلك علوم الل�سان والأخلق وال�سيا�سات 
بفروعها والطب والطبيعيات واجلغرافيا والفلك وجميع ما ي�سمونه اليوم بالعلوم 

الكونية اأو الع�سرية«)2(. 

)1(  املرجع ال�سابق، �ص 48.

)2(  املرجع ال�سابق، �ص 49.
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.   انتقاد البدع والعادات الجتماعية ال�صارة

واإنا  الجتماعية،  والأفكار  البنى  نقد  على  الغلييني  جهد  يقت�سر  مل 
الفكر،  انحراف  على  املرتتبة  الجتماعية  املمار�سات  ت�سويب  حماولة  اإىل  امتد 
واملتمثلة يف البدع واخلرافات والعادات الجتماعية. وفيما يخ�ص العادات فقد 
الغرب،  من  الوافدة  والعادات  املوروثة  العادات  بني  التمييز  اإقامة  على  حر�ص 
والتي ت�سللت اإلينا بفعل ولع عوام ال�سرقيني بتقليد الغربيني يف عاداتهم ال�سيئة 
من قمار وتهتك وتعرٍّ دون تقليدهم يف املعارف والعلوم وال�سناعات. والتمييز من 
جهة اأخرى بني احل�سن والقبيح من العادات املحلية املوروثة، وح�سب الغلييني 
فاإنه ل يحكم على عادة بال�سرر اأو القبح اإل بعد معرفة اآثارها، فاإن كانت اآثارها 
حميدة كانت كذلك والعك�ص �سحيح. والعادات ال�سيئة ل ت�ستوي يف ال�سرر 
فهي تختلف قوة و�سعًفا باختلف اأثرها، و�سواء اأكانت �سديدة ال�سرر اأم خفيفته، 
ينبغي العمل على اإزالتها؛ لأنها »العامل الأكرب الذي يتوقف عليه ترقية الأمة 
يكفيها   - – براأيه  فهذه  ال�سارة  العادات  بها  ُتزال  التي  الكيفية  اأما  وجناحها«. 
ذلك  يف  اأن  �سك  ول  واملر�سدين،  امل�ساجد  وعاظ  عاتق  على  يقع  الذي  النقد 
باأن  ال�سيخ  قناعة  اإىل  عزوه  ميكن  الذي  التب�سيطي  وجهها  على  للم�ساألة  حمًل 
الإن�سان خرّي بطبعه، ويكفيه بع�ص الإر�ساد حتى يرد اإىل جادة ال�سواب، ويقلع 

عما األفه من العادات القبيحة.
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الوجه النتقادي الآخر للممار�سات الجتماعية كان موجًها نحو الت�سدي 
من  البع�ص  ظنها  حتى  به  واختلطت  بالدين  الت�سقت  التي  واخلرافات  للبدع 
قواعده الأ�سا�سية، وقد خلفت اآثاًرا �سلبية على الإ�سلم؛ ومن ثم وجب العمل 
على ا�ستئ�سالها بكل الو�سائل املمكنة من الوعظ الل�ساين يف امل�ساجد اإىل ن�سر 
الر�سائل والكتب واملجلت. ويذهب الغلييني اإىل اأن ن�سر هذه اخلرافات على 
اأهل الديانات الأخرى؛  اجلرائد واملجلت يفيد الإ�سلم حتى واإن اطلع عليها 
يخالف  ل  ع�سري  دين  اأنه  واإثبات  للدين  �سرف  عليها  اطلعهم  لأن  وذلك 
على  واخلرافات  البدع  انتقاد  يقت�سر  األ  يقرتح  الغاية  هذه  اأجل  ومن  املدنية، 
الدين  عن  تدافع  الأوروبية  باللغات  جرائد  ُتن�ساأ  اأن  يجب  بل  املحلية،  اجلرائد 

وتبني احل�سويات والبدع التي د�ست عليه)1(.

من خلل هذه القراءة يف امل�سروع الفكري لكل من نظرية والغلييني 
يبدو وجود عدد من الختلفات اجلوهرية بينهما يف: املو�سوعات حمل الهتمام، 
اإنه بينما تبدو  اإجمالية ميكن القول  ويف زوايا املعاجلة، وعمق التحليل، وب�سورة 
روؤية نظرية روؤية تب�سيطية ترى الواقع وتختزل جزئياته وعنا�سره املتعددة من منظور 
بالواقع  للنهو�ص  الكفيلة  الوحيدة  الأداة  هو  احلجاب  نزع  اأن  معتقدة  �سفوري، 
املرتدي، فاإن ال�سيخ الغلييني يتمتع بروؤية مركبة قادرة على ت�سريح بنية الواقع 

وحتليله وانتقاده، وبلورة عنا�سر خطة متكاملة لإ�سلحه والنهو�ص به. 

)1(   م�سطفى الغلييني، اأريج الزهر، مرجع �سابق، �ص 147- 149.
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ثالًثا- ال�صياقات العامة لظهور كتاب »ال�صفور واحلجاب«

فيها  �سهدت  مرحلة  يف  1928م  عام  كتابها  الدين  زين  نظرية  و�سعت 
بلد ال�سام ولبنان على الأخ�ص تطورات حا�سمة، ففي الأول من �سبتمرب عام 
1920م اأعلن اجلرنال غورو Gouraud املفو�ص ال�سامي الفرن�سي تاأ�سي�ص »دولة 
لبنان الكبري« التي �سكلت املنطلق للدولة اللبنانية احلديثة، ومنذ تاأ�سي�سها راأى 
املنقذة«  و»الدولة  احلنون«  »الأم  وجه  مع  يتناق�ص  لفرن�سا  اآخر  وجًها  اللبنانيون 
وكتابات  الأجنبية،  واملدار�ص  التب�سريية  الإر�ساليات  دعايات  لها  روجت  التي 
ملبادئ  احلي  التج�سيد  هي  فرن�سا  اأن  اعتقدوا  الذين  اللبنانيني  املثقفني  بع�ص 
الثورة الفرن�سية يف احلرية والإخاء وامل�ساواة. لقد تبني للبنانيني مدى الختلف 
بني ال�سور الذهنية الرومان�سية وبني املمار�سة ال�ستعمارية البغي�سة القائمة على 
الإنتاج  على  ال�سارمة  والرقابة  الإجباري،  والتجنيد  ال�سخرة،  وفر�ص  التنكيل، 
الزراعي، هذا الختلف الذي عرّب عنه ن�سري فرن�سا يف لبنان البطريرك املاروين 
اإليا�ص حويك يف عام 1927م بقوله: »فرن�سا كال�سم�ص، تنري من بعيد، وحترق من 

قريب«)1(.

بالرتافق مع هذا �سهد عقد الع�سرينيات الإرها�سات الأوىل لعملية حتدي 
املوروث الكثيف من العادات والتقاليد التي تعيق املراأة، هذا التحدي كان يتم 

ثقافات،  دورية  ال�سخري،  1920-1930م،  لبنان  يف  الن�سائية  احلركة  لن�سالت  التاريخي  الإطار  �ساهر،  )1(  م�سعود 
2004م، العدد 10، �ص 139.
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الراقية  الأمم  ومواكبة  التحديث  وبا�سم  تارة،  الإ�سلمي  والإحياء  النه�سة  با�سم 
تارة اأخرى، واملعلوم اأنه منذ اأن اأثار قا�سم اأمني )ت1908م( يف كتابه حترير املراأة 
)1899م( ق�سية حقوق املراأة واأو�ساعها الجتماعية التفتت اأنظار امل�سرقيني اإىل 
كتابه   Cromer كرومر اللورد  اإ�سدار  بعد  لها  عنايتهم  ازدادت  ثم  الق�سية،  هذه 
»م�سر احلديثة« عام 1908م، والذي اتخذ من تدين اأو�ساع املراأة مدخًل للطعن 
يف الدين الإ�سلمي، وكان لهذا �سداه لدى الإ�سلحيني ال�سوام الذين وجهوا 
وملا  الوطنية،  البنات  مدار�ص  اإن�ساء  من  فاأكرثوا  باملراأة؛  الرتقاء  عنايتهم �سوب 
ن�سبت احلرب العاملية الأوىل مل يفت ن�سوبها يف ع�سد اأن�سار املراأة، ومت اإن�ساء نادي 
مبا�سرة  برعاية  والذي حظي  امل�سلمات عام 1917م،  للفتيات  الأعمال اخلريية 

من ال�سيد اأحمد خمتار بيهم، ورفيقيه حممد الفاخوري وعمر الداعوق)1(. 

ُيعد نادي الفتيات امل�سلمات من اأوائل التنظيمات الن�سائية التي اأن�سئت 
يف لبنان، وح�سب ال�سيدة عنربة �سلم اخلالدي)2( )ت1986م( رئي�سة النادي، 
املفتوحة،  اللقاءات  به  تعقد  للفتيات، وكانت  تثقيفية  اأن�سطة  للنادي  فقد كانت 
والن�ساء  الرجال  بني  املكاين  الف�سل  مراعاة  مع  ولكن  الرجال،  ويح�سرها 

)1(  م�سطفى الغلييني، نظرات يف كتاب ال�سفور واحلجاب، مرجع �سابق، �ص 8. 
)2(     عنربة �سلم اخلالدي )1897-1986م(، رائدة ن�سائية لبنانية، ولدت يف بريوت لعائلة �سنية مرموقة، تراأ�ست نادي 
الفتيات امل�سلمات، و�سافرت اإىل اإجنلرتا عام 1924م ب�سحبة اأ�سرتها، وعقب عودتها خلعت نقابها، وكان لها بع�ص 
الأن�سطة الن�سائية، وقد اأ�سدرت مذكراتها حتت عنوان »جولة يف الذكريات بني لبنان وفل�سطني« )1978م(، ولها 

بع�ص الرتجمات عن الإجنليزية. نقًل عن موقع اجلامعة الأمريكية يف بريوت.
http://ddc.aub.edu.lb/projects/cames/interviews/anbara_salam/index.html       
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املتحجبات اللواتي مل مينعهن حجابهن اأن يقمن باخلطابة اأمام احل�سور، وممار�سة 
بع�ص الأن�سطة الإغاثية لتخفيف العبء عن مت�سرري احلرب، وعلى الرغم من 
ي الفتيات حاجز التقاليد باملطالبة  تلك امل�سحة الإ�سلمية الوا�سحة وعدم تخطِّ
املحافظة،  الفئات  من  عنيف  لهجوم  بات حملًّ  النادي  فاإن  فئوية،  مطالب  باأية 

وو�سم �سلوك القائمني عليه باخلروج عن النهج الإ�سلمي القومي)1(.

ر�سد  اأمكن  بيهم  خمتار  اأحمد  ال�سيد  بوفاة  النادي  اأن�سطة  توقف  بعد 
حتول ملحوظ يف الأن�سطة الن�سائية، اإذ لوحظ اأن ال�سبغة الدينية مل تعد اأ�سا�ًسا 
بانخراط  ت�سمح  حقوقية  قاعدة  وفق  تتاألف  �سارت  التي  الن�سائية  للتنظيمات 
هذه  راأ�ص  وعلى  خمتلفة،  واأيديولوجية  عقدية  خلفيات  اإىل  املنتميات  الن�ساء 
الت�سكيلت الن�سوية التي برزت اآنذاك جمعية النه�سة الن�سائية )1924م( التي 
تراأ�ستها ال�سيدة فيليب ثابت، والحتاد الن�سائي ال�سوري اللبناين )1924م()2(. 

ويلحظ اأنه حتى ذلك احلني مل تنطلق دعاوى �سريحة ووا�سحة تدعو 
اأي بحث نظري مكتمل م�سابه  ال�سام ولدة  نزع احلجاب، فلم تعرف بلد  اإىل 
لبحثي قا�سم اأمني، على الرغم من اأن امل�ساألة كانت مطروحة على �سياق البحث 

�سلم  ال�سيدة عنربة  مع  مقابلة  بريوت،  الأمريكّية يف  اجلامعة  الأو�سط  ال�سرق  درا�سات  ال�ّسفهي-  الّتاريخ  ق�سم     )1(
اخلالدي اأجريت يف 13 مار�ص 1970م، ن�ص املحا�سرة والت�سجيل ال�سوتي لها على الرابط التايل: 

http://ddc.aub.edu.lb/projects/cames/interviews/anbara_salam/index.html

)2(   مقابلة عنربة �سلم ال�سابقة، وانظر اأي�ًسا: م�سطفى الغلييني، نظرات يف كتاب ال�سفور واحلجاب، مرجع �سابق، 
�ص 10.
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من خلل الكتابات ال�سحفية، واملجلت الن�سائية التي �سقت طريقها اإىل لبنان 
املجلت  ظهور  تواىل  وقد  احل�سناء،  جملة  �سدرت  حني  )1908م(  عام  منذ 

تباًعا)1(. 

عفيفة  ال�سيدة  )1919-1926م(  اخلدر  جملة  �ساحبة  عربت  وقد 
�سعب)2( )ت 1989م( وهي اأول امراأة حمجبة - درزية املذهب - ت�سدر جملة 
ا؛ لأنه اأمر ديني فتقول: »اأما وقد قدر  ن�سائية عن موقف ل يدين احلجاب مبدئيًّ
نتبعه  فنحن  باحلجاب،  علينا  وق�سي  خدورنا،  داخل  حياتنا  رواية  نثل  اأن  لنا 
األ يقف  باأن احلجاب يجب  تردف  اأوامره«، ولكنها  ديننا، مقد�سات  حمرتمات 
عائًقا �سد التقدم اأو حائًل بني املراأة واملعرفة. وملا كانت »اخلدر« هي جملة ن�سائية 
ذات توجه اإ�سلمي فقد كان لزاًما عليها من اآن لآخر اأن تتطرق اإىل مناق�سة بع�ص 
الدعوات التي اأخذت تنت�سر يف العامل العربي وتتبنى رفع النقاب، وخ�سية من 
ولوج هذا الطريق وتوجيه اللوم اإليها بحثت »اخلدر« عن خمرج منا�سب، فاهتدت 

)1(   نهوند القادري عي�سى، اإ�سكالية ع�سر النه�سة يف ال�سحافة الن�سائية )1892 -1920م(، يف: هدى ال�سدة، �سمية 
رم�سان، اأميمة اأبو بكر )حمرر(، زمن الن�ساء والذاكرة البديلة، القاهرة، جمعية املراأة والذاكرة، 1998م، �ص 98.

)2(   عفيفة فندي �سعب )1900-1989م( ولدت يف بلدة ال�سويفات من جبل لبنان، تخرجت من مدر�سة بروكر التي 
اأ�سدرت جملة اخلدر وهي يف  الق�سي�ص طانيو�ص �سعد.  اأو مدر�سة  الوطنية  ال�سويفات  بعد مدر�سة  فيما  اأ�سبحت 
التا�سعة ع�سرة من عمرها، ومار�ست التعليم يف لبنان ويف العراق تفرغت لإدارة مدر�سة ال�سراط التي اأ�س�ستها �سنة 
1925م بال�سرتاك مع �سقيقتيها. انظر: نائلة قائد بيه، عفيفة �سعب جتارب واأبعاد، كتاب باحثات حفريات وحتريات 

حيوات ن�ساء عربيات، بريوت، 2007م، العدد احلادي ع�سر.
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اإىل �سرورة ا�ستفتاء عدد من اأدباء امل�سلمني ومثقفيهم يف بحث هذا الأمر)1(. 

هذه املعاجلة احلذرة التي تقرتب اإىل حد احلفاظ على الو�سع القائم مل 
حتل دون انت�سار ال�سفور، فمع حلول الن�سف الثاين من الع�سرينيات لوحظ تزايد 
�سافرات،  الن�سوة  بع�ص  خروج  تفيد  والتي  ال�سحف،  تذكرها  التي  احلوادث 
تاأليفها  �سبب  اأن  الدين  زين  نظرية  وتذكر  ال�سوارع،  يف  للت�سييق  وتعر�سهن 
»ال�سفور واحلجاب« هو ما تعر�ست له الن�سوة ال�سافرات يف دم�سق عام 1927م 
من ت�سييق وملحقة واإقدام املحافظني على تاأليب ال�سلطات ودفعها ل�سن قانون 
يحظر ال�سفور)2(، والواقع اأن ال�سفور كان اآخًذا يف النت�سار، ذلك اأن بريوت كانت 
ال�سفور، مع قيام عنربة �سلم  هي الأخرى على موعد مع ال�سطرابات ب�سبب 
باإلقاء حما�سرة وهي �سافرة و�سط جمع خمتلط من احل�سور عام 1928م، فثارت 
املت�سددون  وتعر�ص  ال�سافرات،  تتوعد  التي  املن�سورات  وطبعت  كبرية  �سجة 
اأن خروج  للن�ساء يف ال�سوارع، حتى واإن كن حمجبات، وقاموا ب�سربهن بحجة 

الن�ساء يجر الف�ساد؛ ولذلك ا�سطرت الن�سوة اإىل التزام منازلهن)3(. 

تناولت  كتابًا  الدين  زين  نظرية  و�سعت  ال�ساغطة  الأجواء  تلك  و�سط 
فيه م�ساألة احلجاب بروح م�سبعة بالتحدي، ومتاأثرة بال�سجال الدائر حوله، فكان 

)1(  نائلة قائد بيه، عفيفة �سعب جتارب واأبعاد )كتاب باحثات حفريات(، العدد احلادي ع�سر.
)2(  نقًل عن عايدة اجلوهري، رمزية احلجاب دللت ومفاهيم، �ص56.  

)3( مقابلة عنربة �سلم اخلالدي التي �سبق ذكرها.
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فاحتة معركة ثقافية كربى بني مع�سكرين: اأحدهما ينا�سر ال�سفور، والآخر ينافح 
عن احلجاب، وقد �ساعد انت�سار ال�سحافة واملجلت على تو�سيع جبهة املعركة، 
يكن  الذي مل  الأمر  وهو  املهجر،  وبلد  وم�سر  العراق  اأ�سداوؤها يف  لها  فكانت 

متاًحا من قبل ملعركة قا�سم اأمني. 

وقد اأحدث كتاب نظرية �سدمة لل�سمري الإ�سلمي الذي تعر�ص ملتوالية 
من ال�سدمات الفكرية منذ مطلع القرن مع اإ�سدار قا�سم اأمني لكتابيه، وتزايدت 
»الإ�سلم  لكتابه  الرازق  عبد  علي  ال�سيخ  اإ�سدار  مع  الع�سرينيات  يف  وتريتها 
واأ�سول احلكم« )1925(، واأعقبه طه ح�سني يف العام التايل باإ�سداره »يف ال�سعر 
»ال�سفور  ا�ست�سعر يف م�سمون كتاب  ال�سمري  فاإن هذا  يبدو  ما  اجلاهلي«، وعلى 
الأفكار  يف  ال�سكوك  بث  ت�ستهدف  �سل�سلة  يف  حلقة  اأنه  وتوقيته  واحلجاب« 
واملمار�سات الإ�سلمية، وهو ما كان ماثًل بو�سوح يف ذهن الغلييني الذي يحيل 
يوؤلفون الكتب للطعن يف  املب�سرين  اأذناب  اأن  اإىل  ال�سفحة الأوىل من كتابه  يف 
اللغة العربية والقومية العربية يف اإ�سارة وا�سحة لكتاب طه ح�سني)1(، ولعل هذا ما 
يف�سر لنا اندفاعه يف معار�سة الكتاب بكل ما امتلك من و�سائل، ويف�سر لنا اأي�ًسا 
وتنوع  اإ�سلمية ووطنية  فئات عري�سة  وتاألفها من  املعار�سة  ات�ساع جبهة  اأ�سباب 
ا، فقد كانت الق�سية  ا لبنانيًّ كتاباتها، وعدم النظر اإىل امل�ساألة باعتبارها �ساأنًا داخليًّ
بو�سوح هي م�سروعني فكريني يتنازعان العامل العربي: اأحدهما م�سروع النه�سة 

)1(  م�سطفى الغلييني، نظرات يف كتاب ال�سفور واحلجاب، مرجع �سابق، �ص 10.
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الذي يرى يف الإ�سلم الدعامة الأكيدة لتحقيق الإ�سلح والنهو�ص، وامل�سروع 
واحل�سارية  الفكرية  نظمه  واقتبا�ص  الغرب  نحو  التوجه  يرى يف  الذي  له  امل�ساد 

والقانونية �سبيل الرتقي. 

والواقع اأن نظرية مل ت�ساأ اأن تعرتف بهذه امللب�سات والأبعاد التي تقف 
وراء كتابها، وف�سلت اأن حتمل امل�ساألة على وجهها التب�سيطي حني افرت�ست اأن 
جبهة املعار�سة مل تت�سكل ومل تاأخذ طابعها العمومي اإل بعد اأن حمل الغلييني 
بعدما  متلكته  قد  النتقام  روح  لأن  اإل  ذلك  وما  الباقون،  فتبعه  املعار�سة؛  لواء 
انتقدته يف كتابها، وتتلقف عايدة اجلوهري هذا الدعاء بعد �سنوات وتردده يف 
تلك  يف�سر  ول  الدنيا  حدودها  عند  امل�ساألة  يقل�ص  الدعاء  اأن  ورغم  كتابها)1(، 
م�سروًعا  يظل  ال�سوؤال  لكن  وغربًا،  �سرًقا  الكتاب  اأثارها  التي  الوا�سعة  الغ�سبة 
حني  لكننا  كتابه،  لو�سع  الغلييني  حرك  رمبا  الذي  ال�سخ�سي  الهام�ص  حول 
نطالع الكتاب بحًثا عن اأثر هذا العن�سر ال�سخ�سي ل نعرث على اأي نتائج؛ اإذ مل 
يتطرق الغلييني ملناق�سة هذا الق�سم من الكتاب اأ�سًل، وقد كان حري�ًسا على 
اأن يبدد هذا العتقاد حني اختتم كتابه بالقول »وكتابنا هذا مل نوؤلفه للدفاع عن 
بها على  افتاأتوا  التي  العامة  مفرتياتهم  لدفع   - ي�سهد  واهلل   - األفناه  واإنا  اأنف�سنا 

)1(   ينبغي ملحظة اأن عايدة اجلوهري مل تطلع على كتاب الغلييني اأو اأي من الكتابات الأخرى التي دبجها معار�سو 
اأبرز  اأنها تلخ�ص  الكاتبة، والتي نرى  اأوردتها  التي  الن�سو�ص  نقتب�ص بع�ص  نظرية، وذلك بن�ص اعرتافها »و�سوف 
ودقة  الباحثة،  حيادية  مدى  ال�سكوك حول  ويطرح  ال�ستغراب  يثري  اأمر  وهو  اخل�سوم«،  ا�ستخدمها  التي  احلجج 

النتائج التي تو�سلت اإليها، انظر: عايدة اجلوهري، رمزية احلجاب، مرجع �سابق، �ص259.
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الإ�سلم وامل�سلمني وامل�سلمات«)1(. 

رابًعا- بنية الكتابني ومنهجهما

1- كتاب »ال�صفور واحلجاب« 

)1346هـ/1928م(،  عام  يف  الأوىل  للمرة  واحلجاب«،  »ال�سفور  �سدر 
بلغ عدد �سفحاته 420 �سفحة. وقد قامت دار  البريوتية، وقد  قوزما  عن مطابع 
املدى بدم�سق بطبعه جمدًدا عام 1998م �سمن �سل�سلة رائدات الكتابة، وقامت 
بت�سديره الدكتورة بثينة �سعبان، وبلغت عدد �سفحات هذه الطبعة 302 �سفحة. 

يقع الكتاب يف اأربعة اأق�سام رئي�سية موزعة على النحو التايل: 

الق�سم الأول،  وجاء حتت عنوان »جولت عامة يف احلرية، واحلق، وال�سرع، 
والدين، والعقل« وتناولت فيه ركائز م�سروعها الفكري. 

الق�سم الثاين،  وتناولت فيه »الأدلة العقلية على وجوب ال�سفور«.

الق�سم الثالث،  بحثت فيه الأدلة الدينية، وتخللها اأدلة عقلية اعتقاًدا منها 
بتلزم العقل والدين وعدم افرتاقهما. 

الق�سم الرابع، وخ�س�سته لبحث وجهات النظر املخالفة لل�سفور، والرد عليها. 

)1(   م�سطفى الغلييني، نظرات يف كتاب ال�سفور واحلجاب، مرجع �سابق، �ص 190.
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ا اإىل املو�سوعات التي ناق�ستها يف هذه الأق�سام،  وقبيل اأن نتطرق تف�سيليًّ
جند من ال�سروري اأن نتوقف اأمام معامل املنهج عند نظرية باعتباره مدخًل منا�سًبا 

لفهم اأبعاد اخلطاب لديها. 

التمييز بني  األ وهو حتمية  انطلقت نظرية من اقرتاب منهجي جوهري 
وال�سنة  الكرمي  )القراآن  ب�سحته  للت�سكيك  اإطلًقا  ما هو وحي مقد�ص ل جمال 
املطهرة(، وما هو قراءة ب�سرية لهذا الوحي، وهذه ل ميكن الدعاء بتنزيهها عن 
من  بل  الوحي،  هذا  لفهم  م�سدًرا  اعتمادها  ميكن  ل  وبالتايل  والزلل،  اخلطاأ 
الواجب التجاوز عنها؛ لأنها قراءات تاريخية تعرب عن مراحل زمنية انق�ست، وعن 
ن�سو�ص  مقاربة  افرت�ست وجوب  املقابل  ويف  اآنذاك،  ال�سائدة  باملعارف  ارتباطها 
جوهرية  كاأداة  العقل  ا�ستخدام  يف  التو�سع  من  انطلًقا  ع�سرية،  مقاربة  الوحي 
لفهم الن�ص، وذلك مراعاة لظروف الزمان وامل�سلحة. ولكن اإذا كان التمييز بني 
ما هو مقد�ص مطلق وما هو ب�سري ن�سبي قاعدة منهجية �سحيحة كان ميكن البناء 
قد  الن�ص  فهم  يف  ال�سلف  علماء  ومناهج  لقراءات  الكلي  الإق�ساء  فاإن  عليها، 
اأفقد الكاتبة الأدوات اللزمة لفهم الن�ص على وجهه ال�سحيح، وب�سبب ذلك 
مل ت�ستطع التمييز بني �سحيح ال�سنة النبوية و�سعيفها ومو�سوعها، فح�سرت يف 
كتابها عدًدا ل يح�سى من الأحاديث املكذوبة، جلها يدور حول �سكوى الر�سول 
وكانت  الن�ساء،  وتف�سيل  العقل،  قيمة  واإعلء  عليه،  والد�ص  الكذب  من   
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تلك نقطة ال�سعف الرئي�سية يف كتابها، والتي اتخذها معار�سوها)1( مدخًل لنتقاد 
الكتاب والطعن يف قدرتها على الإحاطة ب�سحيح الن�ص ف�سًل عن تف�سريه. 

باحلجاب من خلل  املتعلق  القراآين  الن�ص  فاإن مقاربة  اأخرى  من جهة 
اأجل  بينها من  واملقارنة   - التحديد  اأربعة على وجه  التفا�سري -  بع�ص  ا�ستدعاء 
اإثبات حالة التعار�ص يف فهم الن�ص والو�سول يف النهاية اإىل حتمية جتاوزها، يطرح 
عدة ت�ساوؤلت بع�سها يتعلق بالأ�س�ص املنهجية التي اتبعتها من اأجل ترجيح رواية 
اأحد املف�سرين وا�ستبعاد الروايات الأخرى، هذه الأ�س�ص التي اأغفلت ذكرها يف 
يف  يتج�سد  كما  العقل  ظاهر  موافقة  يف  التطبيق  حني  واختزلتها  بحثها  مقدمة 
املنجزات والك�سوف العلمية، فراحت تقراأ روايات املف�سرين لق�سة ذي القرنني 
لروح  التفا�سري  مناق�سة  اإىل  وتو�سلت  احلديثة،  اجلغرافية  الك�سوف  �سوء  على 
العلم، واعتربت ذلك مدعاة لتجاوزها، دون اأن متيز بني روؤى املف�سرين وت�سوراتهم 
اخلا�سة مل�سائل غري ذات �سفة عقدية اأو تعبدية، و�سروحاتهم الدقيقة مل�سائل اإميانية 

وت�سريعية ل جمال فيها للتخمينات. 

ل تقت�سر الإ�سكاليات املنهجية على مقاربة الن�ص الديني دون منهجية 
وا�سح يف  منهج  بغياب  تتعلق  اأخرى  طبيعة  ذات  اإ�سكاليات  فهنالك  وا�سحة، 

)1(    ممن تناول م�ساألة الأحاديث املكذوبة وال�سعيفة لدى نظرية بالتف�سيل، ال�سيخ �سلح الدين الزعيم يف كتابه »ف�سل 
اخلطاب يف احلجاب«، وال�سيخ �سعيد اجلابي يف كتابه »ك�سف النقاب عن اأ�سرار ال�سفور واحلجاب«، وقد ذكرت 

نظرية طرًفا من ذلك يف كتابها »الفتاة وال�سيوخ«. 
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الكتابة، اإذ على الرغم من و�سعها خطة للبحث فاإن خط الكتابة لديها مل يلتزم 
بتق�سيم البحث ول باخلطة املو�سوعة، فف�سول الكتاب مل ت�سر يف خط م�سرت�سل 
متتابع، بل �سملت مقاطع قد تطول وتق�سر يحمل كل منها عنوانًا، وتتقاطع فيها 
فيها  لنا  واأ�سعار وحكم خالدة وحكايات  مف�سرين  اأقوال  بني  ما  ن�سو�ص كثرية 
عرب، ف�سًل عن املناظرات التي ل تنتهي مع الفقهاء املحافظني. واإذا كان ذلك 
ا بثقافة الكاتبة و�سعة اطلعها على معارف متنوعة »فاإنه اأي�ًسا يوحي  ي�سي ظاهريًّ

بتجربتها املحدودة يف اإنتاج خطاب متما�سك ومرتبط مبو�سوعه«)1(. 

بالإ�سافة لذلك متتع نظرية مبنظور ثنائي حدي يجعلها تختزل العامل من 
حولها على هيئة ثنائيات متعار�سة، وهو ما ميكن ا�ست�سفافه من عنواين كتابيها 
»ال�سفور واحلجاب« و»الفتاة وال�سيوخ«، ويف خطابها ناذج ل تعد ول حت�سى عن 
»حزب ال�سفور الراقي واأن�سار احلجاب املتاأخرين« وعن اأن »ال�سفور والعلم واحلرية 
»البحث  وحول  والكرامة«،  ال�سيانة  اإىل  والعبودية  واجلهل  احلجاب  من  اأدعى 
تو�سيفها  يف  حدة  ال�ستقطاب  ويزداد  املقيد«،  الديني  والبحث  احلر  العلمي 
ومدح  نقي�سة،  بكل  ال�سرق  نعت  ويف  والغرب،  ال�سرق  بني  احل�ساري  لل�سراع 

الغرب بكل ف�سيلة.

)1(   فاطمة الزهراء اأزرويل، امل�ساألة الن�سائية يف اخلطاب العربي احلديث من التحرير اإىل التحرر، مرجع �سابق، �ص 290.
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 ونظًرا لغلبة الطابع ال�سجايل على الكتاب فقد كان على نظرية اأن حتيط 
علًما مبهارات بناء احلجة وكيفية تقوي�ص احلجج امل�سادة. واإذا ما تاأملنا يف كيفية 
النقول  من  الإكثار  الأول،  �سبل:  ثلث  ت�سلك  لوجدناها  لديها  احلجة  بناء 
منها  الإكثار  اأدى  وللأ�سف  اإليه،  ذهبت  ما  توؤيد  اأن  ميكن  التي  والقتبا�سات 
الت�ساوؤلت  النقاط املركزية فيه، والثاين طرح  اإىل تفتيت وحدة الن�ص وتغييب 
ل  قد   - تاأويلية  بعملية  القيام  والثالث  اخل�سم،  اإفحام  ت�ستهدف  التي  املفاجئة 
مت�سقة  تبدو  بحيث  النزاع  الق�سية حمل  ت�ستهدف طرح   - اأحيانًا  دقيقة  تكون 
عملت  فقد  اخل�سوم  مع  تعاملها  بكيفية  يتعلق  ما  اأما  منظورها)1(.  مع  ومتلئمة 
نظرية على الإحاطة الكاملة بوجهات نظرهم، وتو�سعت يف ا�ستخدام منهج النقد 
بحقهم، كما جلاأت اإىل ا�ستخدام اآلية اإق�ساء اخل�سوم عرب حذف وجهات نظرهم 
دقيق،  ب�سكل  اإليه  ذهبوا  ما  على  بالتعرف  ي�سمح  ل  خمل  ب�سكل  ب�سطها  اأو 
وللتدليل على ذلك ن�سري اإىل تخ�سي�سها ق�سًما كامًل يف كتابها »الفتاة وال�سيوخ« 
عر�ست فيه الن�سو�ص الكاملة لكل املقالت والر�سائل والربقيات التي قرظت 
اأفردت م�ساحة �سغرية)3(  لتب�سط فيهما راأي  »ال�سفور واحلجاب«)2(، على حني 
ال�سيخ م�سطفى الغلييني املعار�ص يف كتابه »نظرات يف كتاب ال�سفور واحلجاب« 

على الرغم من كونه اأهم الكتب التي انتقدتها.

)1(  انظر على �سبيل املثال تاأويلها اأن حدود الكف متتد اإىل الكوع، اأو تاأويلها ملفهوم اخلدر.
)2( يت�سمن كتاب »الفتاة وال�سيوخ« ثلثة اأق�سام، وقد خ�ست نظرية الق�سم الثاين منه واملعنون »الكتاب الذهبي« لذكر 

ردود الأفعال التي قرظت »ال�سفور واحلجاب«.
)3(  انظر نظرية زين الدين، ال�سفور واحلجاب، مرجع �سابق، �ص 421 - 424.
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تناق�ص  يتجاوز  الذي  التناق�ص  فخ  يف  الدين  زين  نظرية  وقعت  كذلك 
املرجعيات اإىل التناق�ص املنهجي، فاملعلوم اأنها ا�ستهدفت من وراء كتابها دح�ص 
القراءات الب�سرية للن�ص الديني واإثبات ق�سورها وعدم حجيتها، ورغم ذلك فاإنها 
حني اأرادت اأن تعقب على ما اأثاره مفتي بريوت من اأن على موؤيدي ال�سفور اأن 
ي�ساألوا »اأهل الذكر« قبل خو�سهم يف هذه امل�ساألة، جاء ردها اأن املف�سرين متفقون 
بذلك عدم  فاأثبتت  والإجنيل)1(.  التوراة  الكتابني  اأهل  هم  الذكر  اأهل  اأن  على 

التزامها مبنهجيتها يف نفي احلجية عن القراءات الب�سرية للوحي. 

2- كتاب »نظرات يف كتاب ال�صفور واحلجاب«

ال�سفور واحلجاب« يف  على اجلانب الآخر يقع كتاب »نظرات يف كتاب 
196 �سفحة، وقد �سدر للمرة الأوىل عن مطابع قوزما البريوتية يف )غرة املحرم 
1347هـ/ يونيو 1928م(، اأي بعد م�سي �سهرين تقريًبا من �سدور كتاب »ال�سفور 
واحلجاب« عن ذات املطابع. واإذا كان كتابا نظرية قد اأعيدت طباعتهما عن دار 

املدى الدم�سقية عام 1998م فاإن كتاب الغلييني مل يطبع مرة اأخرى. 

ع�سر  واثنا  ومقدمة  افتتاحية  التايل:  النحو  على  الكتاب  تق�سيم  جاء 
ف�ســـًل  -  اأطــلق عليها ا�سم النظرات - وخامتة، وقد �سمح له هذا التق�سيم اأن 
يفند يف كل )نظرة/ف�سل( ق�سية واحدة من الق�سايا التي اأثارتها نظرية، فاأثبت 

)1(  نظرية زين الدين، الفتاة وال�سيوخ، مرجع �سابق، �ص126.



تقــدمي
9393

بذلك قدرة على الت�سنيف وبلورة الأفكار ومنع التداخل بينها، وهو ما افتقدته 
ُمناِظرته يف كتابيها. وبدورنا ميكن اأن ن�سنف هذه النظرات يف ثلث جمموعات: 
املجموعة الأوىل تركز على الأفكار ال�سيا�سية وروؤية الكاتبة لدور ال�سلطة )املحلية 
والنتدابية( وتقت�سر على النظرة الأوىل. واملجموعة الثانية تفند مقاربات الواقع 
واخلام�سة  والرابعة  والثالثة  الثانية  النظرات  وت�سم  الفكرية  والآراء  الجتماعي 
وال�سابعة. اأما املجموعة الثالثة فتدح�ص الأخطاء التف�سريية، وت�سم النظرات من 

الثامنة اإىل الثانية ع�سرة، م�ساًفا اإليها النظرة ال�ساد�سة.

عند  املنهج  معامل  اأمام  نتوقف  فاإننا  نظرية  منهج  اأمام  توقفنا  ومثلما 
الغلييني باعتبارها مفتاًحا لفهم الكتاب واأفكاره.  

موؤامرة  بوجود  القائلة  املُ�َسلَّمة  الغلييني  لدى  النطلق  نقطة  كانت 
لَّف جماعي و�سعه عدد  ُموؤَ واأنه  »ال�سفور واحلجاب«،  تب�سريية تقف وراء كتاب 
من املوؤلفني املختلفني يف النتماءات الفكرية والعقدية، وبالنظر اإىل اأنه انطلق من 
م�سلَّمة يقينية ولي�ص فر�سية فكان لزاًما عليه اأن يتحقق من �سدقيتها، ولكنه اجته 
مبا�سرة نحو البناء عليها، فحرم بذلك القارئ من اأن يعرف امللب�سات التي كانت 
تقف وراء تاأليف الكتاب، وو�سع علمات ا�ستفهام عديدة حول اأ�سباب تكتمه 
اأمر ال�سخ�سيات التي يفرت�ص اأنها اأ�سهمت يف �سياغته رغم ادعائه معرفته لهم)1(، 
واأ�سباب عدم تعليقه على م�ساألة امل�سادر التي قيل اإن الكتاب نقل عنها، والتي 

)1(   م�سطفى الغلييني، نظرات يف كتاب ال�سفور واحلجاب، مرجع �سابق، �ص 3.
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)ت  الإجنليزى  املب�سر  �سال)1(  جرج�ص  كتاب  مثل  تب�سريية  م�سادر  اأنها  ادعى 
1736م( وهذا التكتم فتح بابًا عري�ًسا اأمام معار�سيه وبخا�سة نظرية، للحتجاج 
باأنه يكتفي ب�سوق التهامات دون اأن يورد اأدلة، وهذا براأيهم دليل على بطلن 

دعواه.

املدى  تبلغ  مل  اأنها  اإل  جمملها،  يف  اإ�سلمية  الكتاب  معاجلات  جاءت 
النفتاحي الذي بلغته مقاربات اأخرى تنتمي اإىل التيار الإ�سلحي الإ�سلمي، 
وعلى راأ�سها اأطروحة قا�سم اأمني التي مل ي�ستطع الغلييني اأن يتنكر لها فاأثنى 
عليها يف وقت مبكر)2(، ولعل الفارق احلا�سم بني اأطروحتي قا�سم والغلييني اأن 
الأخرية ان�سرفت نحو ت�سويغ وتربير الواقع الجتماعي، ومل ت�ساأ اأن تتجاوزه رمبا 
حتت خ�سية الوقوع يف فخ التغريب وال�سعور املتنامي يف الع�سرينيات بوجود خطر 
يتهدد الهوية الإ�سلمية، يف حني اأن اأطروحة قا�سم هي اأطروحة حتريرية ت�ستهدف 
بها  التي جاءت  الن�ساء  لإقرار حقوق  وتغيريه  الجتماعي  الواقع  مع  ال�ستباك 

ال�سريعة. 

من جهة اأخرى جاءت معاجلة الغلييني واعية لأبعاد الرتكيبة العقائدية 
املركبة يف جبل لبنان، فحر�ص يف ال�سفحة الأوىل على نفي ال�سفة الدينية عن 

)1(    مل ت�ستطع الباحثة اإثبات �سحة هذا الدعاء عند مراجعتها للكتاب املذكور، انظر: جرج�ص �سال، مقالة يف الإ�سلم، 
تعريب ها�سم العربي مع ا�ستدراكات وحوا�ص، بولق: املطبعة الأمريكانية الإجنليزية، ط3، 1913، �ص 443-433.

)2(   انظر: م�سطفى الغلييني، الإ�سلم روح املدنية، مرجع �سابق، �ص 261.
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امل�سيحية  مع  يتعار�ص  الذي  له  ال�ستعماري  ال�سيا�سي  الطابع  واإثبات  التب�سري 
احلقة، هذا بالإ�سافة اإىل ثنائه يف موا�سع عديدة على وطنية امل�سيحيني اللبنانيني 
ال�سيعة حني  اأقل حر�ًسا على ك�سب  اأنه مل يكن  وغريتهم وحما�ستهم)1(. كما 
نبه اإىل اأن اقتبا�ص نظرية عن ال�سيخ يو�سف الفقيه حول تعديل ال�سحابة م�ساألة 
يريد  ملن  ياأبهون  ل  نة  ال�سُّ لكن  وال�سيعة،  ال�سنة  بني  الفتنة  لإحداث  مق�سودة 
اأن يد�ص بينهم وبني اإخوانهم ال�سيعة اأو يف�سلهم عن الدروز وغريهم من الفرق 

الإ�سلمية)2(.

ويجرنا هذا اإىل احلديث عن كيفية تقوي�ص الغلييني لأطروحات نظرية 
التب�سري  بوقوف  التهام  اأن  اعتقادنا  اتبعها يف ذلك، ويف  التي  الآليات  وما هي 
الذي  القارئ  نف�ص  يف  تاأثرًيا  واأكرثها  التقوي�ص  اآليات  اأهم  يعد  الكتاب  خلف 
يطالع يف ال�سفحة الأوىل ذلك التاأكيد اليقيني، والذي ل يحتاج من فرط بداهته 
باجلهل  الكاتبة  ورمي  اللفظي)3(،  العنف  اإىل  املتكرر  اللجوء  وياأتي  برهنة،  اإىل 
واأو�ساف اأخرى تقدح يف علمها كاآلية اأخرى غايتها ت�سكيك القارئ يف اأفكارها، 
ويلي ذلك تفنيد الأ�س�ص التي �سيدت عليها بناءها التف�سريي، كما اأن هناك اآلية 

)1(   يف الواقع هذا الكلم لي�ص مناورة من الغلييني ل�ستمالة امل�سيحيني يف معركته مع نظرية، فقد �سبق له يف كتابه 
من  باعتبارها  الواحد  الوطن  وامل�سيحيني يف  امل�سلمني  بني  التي جتمع  الوطنية  الأخوة  احلديث عن  الزهر«  »اأريج 

الروابط القومية، انظر: اأريج الزهر، �ص142، 144.
)2(  م�سطفى الغلييني، نظرات يف كتاب ال�سفور واحلجاب، مرجع �سابق، �ص 23.

وبلغ  وال�سذاجة واجلهل )�ص 59(،  الأدب )�ص 70(،  بقلة  لنظرية  الغلييني  اللفظي و�سف  العنف  اأمثلة  )3(   من 
العنف مداه يف قوله: »فاقطعي ل�سانك يا من ل تعلمني من اأمر امل�سلمني ومذاهبهم �سيًئا« )�ص 124(.
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باإعادة طرح  يقوم خللها  وهي عملية  »الإقلب احلججي«،  عليها  نطلق  اأخرى 
حجج نظرية، بحيث توؤدي اإىل نتائج مغايرة ملا تو�سلت اإليه وتوؤدي عك�ص املق�سود 
امل�ساهدات  واإيراد  الت�ساوؤلت  طرح  من  املعتادة  الآليات  جوار  اإىل  هذا  منه)1(، 

والتجارب الذاتية وما اإىل ذلك.

يبدو وا�سًحا من حتليل بنية الكتابني اأن هناك تبايًنا يف املنطلقات الفكرية 
فاإننا نلمح وجود بع�ص  ويف املعاجلة والتحليل بني الغلييني ونظرية، ورغم هذا 
الت�سابهات والقوا�سم املنهاجية، ولعل اأو�سحها اأن كل منهما اأراد اأن يح�سد كل 
ما يقع حتت يديه لي�سفي احلجية على راأيه، ويتمكن من دح�ص مناِظره، وقد اأدى 
الإفراط يف هذه العملية اإىل ترهل البناء احلججي لديهما، و�سمح بت�سلل بع�ص 
الأدلة الدينية املطعون يف �سدقيتها، واإذا كان لنظرية بع�ص العذر يف ذلك فاإن 
املرء ليعجب كيف انزلق ال�سيخ الغلييني اإىل ذلك حني �ساق رواية غواية حواء 

لآدم واإخراجه من اجلنة باعتبارها حقيقة دينية ل تقبل النقا�ص)2(. 

ال�سادرة  وال�ست�سهادات  النقول  الإكثار من  املنهاجية  الت�سابهات  ومن 
هي  الغلييني  ا�ست�سهادات  معظم  اأن  النتباه  وي�سرتعي  غربية،  جهات  عن 
ى عليها الزمن، ومن اأمثلتها نقله املتكرر عن دائرة املعارف الفرن�سية  ن�سو�ص عفَّ

)1(   من اأمثلة الإقلب احلججي تاأويله مل�ساألة روؤية اخلاطب وجه خطيبته، وتعليقه ب�ساأن لعبة النقاب، انظر: نظرات يف 
كتاب ال�سفور واحلجاب، �ص 57، 84. 

)2(  م�سطفى الغلييني، نظرات يف كتاب ال�سفور واحلجاب، مرجع �سابق، �ص 110.
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يف القرن التا�سع ع�سر، ومقولت لفل�سفة وكتاب غربيني تعرب عن البناء الفكري 
ال�سائد يف القرن التا�سع ع�سر. ويلحظ اأن بع�سها �سبق اأن اأورده يف »الإ�سلم روح 
املدنية«، وراح يعيد طرحها بعد ع�سرين عاًما كاملة)1(، متوقًعا اأن يحدث ذات الأثر 
الذي اأحدثه من قبل، وقد لحظنا اأنه تنبه اإىل �سرورة حذف مقولت الفل�سفة 
الغربيني املعروفني، مثل: اأوج�ست كونت  Auguste Comte  )ت1857م(، واآرثر 
على  القارئ  تعرف  ل�سهولة  )ت1860م(؛   Arthur Schopenhauer �سوبنهاور 
الفا�سل الزمني الذي يف�سل بني هذه املقولت عن الع�سر الذي يحيا يف اأواخر 

العقد الثاين من القرن الع�سرين.  

ويرتبط بهذا م�ساألتان على جانب من الأهمية: امل�ساألة الأوىل تتعلق مبدى 
1928م  اإىل  1908م  بني  ما  الفرتة  يف  املراأة  ب�ساأن  الغلييني  اأفكار  يف  التطور 
ال�سفور  يف  و»نظرات  املدنية«  روح  »الإ�سلم  كتابيه  اإ�سداره  بني  ما  الفرتة  اأي 
واحلجاب«، وهي م�ساألة �سنتتبعها اأثناء تناول ق�سايا الكتاب، ونكتفي هنا بالقول 
اإنه قد حدثت بع�ص الرتدادات الفكرية على �سعيد النقاب وال�سفور، واإن حدث 
اإيجابي حمدود يف ق�سية واحدة هي عمل املراأة الذي رف�سه رف�ًسا مطلًقا  تطور 
ال�سوابط  اأن ي�سع بع�ص  اأجربته على  التطورات الجتماعية  اأن  اإل  البداية،  يف 

ال�سرعية اللزمة لعمل املراأة الذي اأ�سبح حقيقة واقعة يف نهاية الع�سرينيات. 

كتاب  ونظرات يف   ،258 �سابق، �ص  مرجع  املدنية،  روح  الإ�سلم  الغلييني،  م�سطفى  املثال:  �سبيل  على  انظر   )1(
ال�سفور واحلجاب، �ص 95. 

       وانظر اأي�ًسا مثاًل اآخر يف: الإ�سلم روح املدنية، �ص 197، ونظرات يف كتاب ال�سفور واحلجاب 105، ونكتفي بهذين 
املثالني رغم وجود عدد من الأمثلة. 
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وامل�ساألة الثانية تدور حول ح�سور الغرب، فلم تكن نظرية وحدها التي 
ا�ستدعت/ اأقحمت الغرب، فالغلييني بدوره يقوم بعملية ا�ستدعاء مكثف-عن 
اإىل  ومتتد  الإ�سلمي  بالجتماع  تتعلق  وم�سائل ل  ق�سايا  ودون وعي- يف  وعي 
النقا�ص الديني، وهذا ال�ستدعاء يتم عرب النقول وال�ست�سهادات والإح�ساءات 
اآراء  على  احلجية  اإ�سفاء  اأولهما  وظيفتني:  لتوؤدي  بعناية؛  املنتقاة  واملقارنات 
الغلييني، والتلميح اأن ما تذهب اإليه نظرية اأحد اأوجه احل�سارة الغربية، وهناك 
اأوجه اأخرى تتوافق مع الثقافة الإ�سلمية، وثانيهما اإثبات اأن ال�سريعة الإ�سلمية 
وبهذه  الأخرى،  الدينية  ال�سرائع  منحته  ما  تفوق  حقوًقا  ومنحتها  املراأة  اأجلَّت 
الكيفية يغدو ممكًنا اأن ُيقحم الغرب يف اأي م�ساألة حتى واإن كانت دينية يف ظل 

وجود امل�سوغ لذلك.  

خام�ًصا- ق�صايا الكتابني وحمتواهما الفكري

املتعلقة  الق�سايا  من  جملة  مناق�سة  اإىل  الدين  زين  نظرية  كتاب  تطرق 
اأن الغلييني مل يتطرق لكافة  باملراأة وو�سعيتها الجتماعية، وي�سرتعي النتباه 
الق�سايا التي طرحتها نظرية، حيث ا�ستبعد ما اأثارته حول م�سائل الطلق والتعدد 
و�سهادة املراأة، والتي عاجلها من قبل يف كتابه »الإ�سلم روح املدنية«، واآثر اأن يركز 
على الق�سايا املركزية يف الكتاب، وهي: الدعوة اإىل ال�سفور، واختلط اجلن�سني، 

وخروج الن�ساء للعمل.
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1- مقدمتا الكتابني

دواعي  فيها  اأو�سحت  مبقدمة  واحلجاب  ال�سفور  كتاب  نظرية  افتتحت 
تاأليفها للكتاب، ومنهجها يف التناول الذي يجمع بني احلجج العقلية والدينية، 
وما يدعو للنتباه يف هذه املقدمة التي ل تتعدى �سفحتني عبارتها الأخرية التي 
وهو  اأعت�سم،  وبكتابه  اهلل  اإل  اإله  ل  اأن  اأ�سهد  »واإين  ال�سهادة  اإعلن  ت�سمنت 
ح�سبي ونعم الوكيل، واأ�سهد اأن حممًدا عبده ور�سوله، ول�سنته ال�سنية اأتبع، اإنها 
دليلي اإىل احلق والهدى، ونعم الدليل«)1(. ويبدو اأنها كانت ُتدرك خطورة اخلطوة 
باإعلن ال�سهادة خ�سية اتهامها باملروق)2(.  اأن ت�ستبق  التي تقدم عليها؛ فارتاأت 
اأن  والتاأكيد  ب�سبغة دينية،  ال�سفورية  اأفكارها  ابتغت �سبغ  اأنها  اأي�ًسا  ومن اجلائز 
قراءتها للم�سادر الرتاثية تاأتي انطلًقا من املرجعية الإ�سلمية ولي�ص من خارجها. 

اأما ال�سيخ الغلييني فقد ا�ستهل كتابه بافتتاحية ق�سرية بنّي فيها ق�سته 
مع كتاب »ال�سفور واحلجاب«، وملَّح باإ�سارة خفية اإىل علقته بكتاب طه ح�سني 
»يف ال�سعر اجلاهلي«، ومبحاولت اإثارة الفتنة الطائفية يف لبنان. اأما املقدمة نف�سها 
فقد خ�س�سها ملناق�سة ق�سية املراأة عموًما وتطورات احلركة الن�سائية يف بلد ال�سام 
التي كانت انطلقتها اإ�سلمية على يد بع�ص وجهاء امل�سلمني امل�ستنريين، اإل اأن 
انتهاء احلرب العاملية وما تلها من تطورات �سيا�سية قد �سغلت هذا الفريق عن 

)1(   نظرية زين الدين، ال�سفور واحلجاب، مرجع �سابق، �ص 9 - 10.
)2(   فاطمة الزهراء اأزرويل، امل�ساألة الن�سائية يف اخلطاب العربي احلديث من التحرير اإىل التحرر، مرجع �سابق، �ص 290.
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متابعة الق�سية الن�سائية؛ فاأف�سح هذا املجال لت�سلل فريق من غري امل�سلمني وبينهم 
بع�ص املب�سرين للنتظام يف �سفوف احلركة الن�سائية ف�سرفوها عن م�سارها، واأغروا 
بع�ص �سباب امل�سلمني على طرح ق�سية املراأة يف املجتمعات العامة، بحيث يهونون 

م�سائل اختلط املراأة بالرجل، ورفع النقاب عن وجهها)1(. 

وبناء على هذا ميكن القول اإن الوظيفة الأ�سا�سية للمقدمة عند الغلييني 
كانت اإقامة الدليل على وجود رابطة ع�سوية بني التب�سري وق�سية املراأة، وبح�سب 
ال�سيخ فاإن التزامن بني انعقاد موؤمتر الهيئات التب�سريية يف القد�ص و�سدور كتاب 
»ال�سفور واحلجاب« يعد دليًل كافًيا لإثبات هذه العلقة)2(، اإىل جانب ذلك حتوي 
وامل�سيحيني  امل�سلمني  بني  الت�سامن  تاأكيد  منها  املهمة،  الر�سائل  بع�ص  املقدمة 
على  والت�سديد  جميًعا،  ي�ستهدفهم  الذي  التب�سريي  التهديد  ملواجهة  لبنان  يف 
ال�سبغة  يف  واإدخالهم  وامل�سيحيني  امل�سلمني  تن�سري  اإىل  يروم  ل  التب�سري  اأن 
ا كان دينهم، ودفعهم للإحلاد  الربوت�ستانتينية، واإنا غايته ت�ستيت عقائد املوؤمنني اأيًّ

واتخاذ الدين مطية للموؤامرات ال�سيا�سية.

وحتت عنوان »خل�سة الكتاب والغاية منه« التي اأعقبت املقدمة اأجمل 
الغلييني غايات كتاب »ال�سفور واحلجاب«: الطعن يف الإ�سلم يف مقام الدفاع 
الختلط  اإىل  والدعوة  اخلادع،  املنمق  وبالكلم  بالباطل  مموهة  باأ�ساليب  عنه 

)1(  م�سطفى الغلييني، نظرات يف كتاب ال�سفور واحلجاب، مرجع �سابق، �ص 8 - 9.
)2(  املرجع ال�سابق، �ص 15. 
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وال�سفور واحل�ص على خروج الن�ساء للعمل،كما ناق�ص بع�ص م�سائل املنهج لدى 
نظرية تتعلق بـ »ح�سرها« كثرًيا من الآيات القراآنية ملنا�سبة اأو دون منا�سبة، ويرجح 
اأنها اأرادت من ورائها اأن تثبت ح�سن اطلعها على القراآن. والثانية ح�سرها كثرًيا 
من الأحاديث املو�سوعة وال�سعيفة والواهية التي ت�ستوجب اأن يقوم املجتهدون 
معممني  هناك  فاإن  احلالتني  ويف  �سحتها،  وبيان  بتمحي�سها  وال�سيعة  ال�سنة  من 
معرفتها  متكنها  ل  التي  الكاتبة  عن  نيابة  والأحاديت  الآيات  هذه  بجمع  قاموا 

الدينية من جمعها مبفردها. 

2- ال�صتنجاد بال�صلطة 

نه�سة  ب�ساأن  اأطروحتها  ملعامل  نظرية  تعر�ص  كتابها  الأول من  الق�سم  يف 
وال�سرع،  واحلرية،  )احلق،  هي:  اأ�سا�سية  مفاهيم  اإىل خم�سة  ترتكز  والتي  املراأة، 
والدين، والعقل(. وت�سكل احلرية املفهوم املركزي يف هذا ال�سياق؛ اإذ تتخذ منها 
الكاتبة مدخًل للبحث حني تتحدث عن اأنها جوهر العتقاد، واأن اهلل تعاىل منح 
الإن�سان احلرية ليختار معتقده الديني، واأنه حرم حمل النا�ص على الدخول يف 
اأمر الدين والعمل به  الدين َعنوة، وعليه فل م�سيطر ول وكيل على امل�سلم يف 
اإل عقله واإرادته، اإذ اإن الدين ل يقر ال�سيطرة اأو الوكالة با�سمه كما اأكدت اآيات 

القراآن. 
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وي�سم هذا الق�سم خطابني هامني مت�سادين: اأحدهما موجه اإىل »امل�سيطر« 
ال�سرقي اجلامد الذي يكره الن�ساء على احلجاب/ النقاب، واخلطاب الآخر موجه 
اإىل �سلطات النتداب. تتوجه نظرية بخطابها اإىل امل�سيطر اأوًل وتعلن فيه رف�سها 
القطعي ل�سيطرته وو�سايته بعبارات قوية ملوؤها التحدي قائلة: »يا اأيها امل�سيطر، يا 
منتحل الوكالة علينا اإن اهلل  مل يوكلك، ور�سوله  مل يوكلك، ونحن مل 
نوكلك، فمن اأين لك هذه الوكالة؟«)1(، ثم توازي بينه وبني عتاة امل�سركني مثل 

اأبي جهل واأبي لهب اللذين اأرادا اأن يكبل حرية النا�ص يف اعتناق دين احلق. 

ميتلئ  واملحتوى، حيث  ال�سياغة  من حيث  مغايًرا  الآخر  اخلطاب  يبدو 
بعبارات الإطراء الناعمة والنعت ب�سفات النور واحلرية، اأما امل�سمون فيدعو فرن�سا 
هي:  اأربع،  ظلمات  يف  يعي�ص  الذي  ال�سرق  على  التمدينية  ر�سالتها  متار�ص  اأن 
ظلمة احلجاب، وظلمة اجلهل، وظلمة الرياء، وظلمة اجلمود، ولكنها ل تلبث اأن 
امل�سلمة  املراأة  )الأجنبية(  ال�سلطات  حترر  اأن  اأجل  من  لي�ص  خطابها  اأن  تردف 
»فاملراأة امل�سلمة ل تطلب منك اأن حترريها.. فهي حرة يف كتاب اهلل، حرة يف اأوامر 
ر�سوله، حرة يف ال�سريعة«)2(، واإنا هو من اأجل تطبيق القانون على اجلميع، ولئل 
ت�ستجيب لل�سغوط الرامية لإ�سدار ت�سريع يكره ال�سافرات على احلجاب، ويحد 

من حريتهن. 

)1( نظرية زين الدين، ال�سفور واحلجاب، مرجع �سابق، �ص 25.
)2(  املرجع ال�سابق، �ص 27.
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مل ي�سفع هذا التو�سيح يف اإثناء الغلييني عن توجيه النتقاد اإليها من 
نحو  على  ال�سخ�سية  احلرية  دائرة  متديد  يف  كثرًيا  تو�سعت  اأنها  الأوىل  جهتني: 
يجعلها اأقرب اإىل الفو�سى، معتقًدا اأن هذا التمديد ي�ستهدف اأن تتخل�ص الن�ساء 
امل�سلمات من و�ساية الرجال عليهن. والثانية م�ساألة ال�ستنجاد بال�سلطة الأجنبية 
التي توقف اأمامها طويًل، وبدا منزعًجا من الزج بها يف �ساأن ديني داخلي، فعرب 

بذلك عن القلق العام الذي قوبل به ت�سرف نظرية. 

ومنذ البداية نلمح تبايًنا يف اخلطابني امل�ستخدمني لو�سف ال�سلطة، فبينما 
»ال�سلطة  فاإنها هي  املحتلة«،  »ال�سلطة  الغلييني  لدى  مواربة  ودون  بو�سوح  هي 
ا  ا تو�سيفيًّ احلكيمة« و»اأم النور واحلرية« لدى نظرية، وهذا التباين لي�ص ا�سطلحيًّ
فح�سب، واإنا هو حمدد تنبني عليه الأفكار واملواقف، وانطلًقا منه يرف�ص ال�سيخ 
ا�ستدعاء ال�سلطة، ويدخل معها يف نقا�ص حول ماهية دور ال�سلطة ونطاقه، مت�سائًل 
اأن من  »اأترين  اإ�سلمي حم�ص ل يعنيها)1(  اأي �سلطة لل�سلطة لتتدخل يف �ساأن 
حقوق ال�سلطات اأن تتدخل يف �سئون النا�ص اخلا�سة، وعاداتهم اإن مل يكن منها 

خرق للنظام وامتهان حلرمات القوانني«)2(. 

اأنها مل تكن تعني تدخل  ومي�سي الغلييني لينفي ما ذكرته نظرية من 
باإغرائها يف  تكتف  اأنها مل  وحجته  امل�سلمة،  املراأة  لتحرير  ا  فعليًّ املنتدبة  ال�سلطة 

)1(  م�سطفى الغلييني، نظرات يف كتاب ال�سفور واحلجاب، مرجع �سابق، �ص 27 - 28.
)2(  املرجع ال�سابق، �ص 32.
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الفرن�سي  ال�سامي  للمندوب  ر�سالتها  رفعت  واإنا  الفعلي،  التدخل  على  كتابها 
»ليتم للدولة املنتدبة النتدابان ال�سيا�سي والديني«)1(، ولتثبت تو�سل فريق من 

امل�سلمني بال�سلطة الأجنبية يف �ساأن ديني اإ�سلمي. 

3- عقل املراأة وعملها خارج منزلها

باملنظور  املرتبطة  الق�سايا  من  عدد  مناق�سة  اإىل  ذلك  بعد  نظرية  تنتقل 
ثلثة  بتو�سيح  ا�ستبقت  اأنها  النتباه  ي�سرتعي  ما  ولكن  للمراأة،  الجتماعي 

تاأكيدات اأولية، هي: 

-  اأنها لي�ست مارقة ول ملحدة، وعلى مناظريها األ يبحثوا يف حديثها عن 
ما يدل على ذلك.

-  اأنها لي�ست من القائلت بالرتجل، اأو من م�ستح�سنات الطفرة للمراأة 
التي ت�سيع معها العائلة، ويفقد الأطفال معها معنى الأمومة)2(.

-  اأنها ل تق�سد فراًرا من �سجن احلجاب اإىل احلرية املطلقة التي ل ي�سبطها 
�سابط، واإنا تطلب احلرية امل�سروعة املقننة التي ل تتنافى مع ال�سرع اأو 

مبادئ الجتماع. 

)1(  املرجع ال�سابق، �ص 29.
)2( نظرية زين الدين، ال�سفور واحلجاب، مرجع �سابق، �ص 42.
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كانت اأوىل الق�سايا التي طرحتها على �سياق البحث هي عقل املراأة وهل 
هو اأدنى رتبة من عقل الرجل، وهو ادعاء رف�سته متاًما، ا�ستناًدا اإىل اأن التكليف 
يكون منه �سبحانه وتعاىل للمراأة وللرجل، ول يكون اإل للعاقل، واإنه ل يوافق عدل 
اهلل اأن يثيب املراأة اأو يعاقبها مثل الرجل �سواء ب�سواء ما مل يكن عقلها مكتمًل)1(. 
ول تكتفي نظرية باإيراد الأدلة الدينية، بل تلجاأ اإىل دح�ص منطق القائلني بدنو 
يف�سلون جميع  الرجال  باأن جميع  القول  ي�سح  هل  تت�ساءل:  املراأة حني  عقل 
الن�ساء؟ وهل ي�سح لأمة را�سدة م�ستخلفة اأن يكون ن�سفها ناق�ص العقل؟ ولكن 
العقلي  التفاوت  تف�سري  ميكن  فكيف  الرجل،  لعقل  موازًيا  املراأة  عقل  كان  اإذا 
بينهما، والذي هو يف �سالح الرجل، وهي تذهب اإىل اأن الرجل قد تغلب على 
املراأة بقوته البدنية وحرمها من ا�ستعمال قواها البدنية والفكرية؛ فتاأثر عقلها �سلًبا 
وهو ما اأنتج حالة التفاوت العقلي بينهما، وقد اعتقد البع�ص خطاأ اأن هذه احلالة 

هي مقت�سى الفطرة. 

باأن اهلل قد ميز الرجل  مبثل هذه املقاربة الن�سوية تناق�ص الدعاء القائل 
على املراأة يف الإرث وال�سهادة والطلق، فتذهب اإىل اأن هذا اجلواز الإلهي مل ينَب 
اإل على ق�ساوة قلب الرجل وما اعتاده من عادات اجلاهلية، حيث كان يتخذ من 
الن�ساء ال�سعيفات اإماء ويت�سرى بهن، وقد ت�سربت روحه هذه العادات واأ�سحى 
من املحال اأن يقلع عنها دفعة واحدة، واإل »َلَنَفر الرجال من دين اهلل ولنف�سوا 

)1( املرجع ال�سابق، �ص 120. 
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�سيئ  من  اأثًرا  يرتك  اأن  وتعاىل  �سبحانه  فكانت حكمته   ،)1(» نبيه  من حول 
عادات اجلاهلية طماأنينة لقلوب اأ�سحابها، ولكنه جل �ساأنه اأنزل معها ما يخفف 
من وطاأتها، وميحو مب�سي الزمن اأثرها ال�سلبي. وات�ساًقا مع هذا ل ترى نظرية يف 
الكمالية  كالت�سريعات  التعدد  واإلغاء  الطلق  ت�ستهدف حظر  التي  الت�سريعات 
روح  اأتاتورك  اتبع  فقد  ال�سحيح،  هو  العك�ص  بل  الإ�سلمية،  بال�سريعة  م�سا�ًسا 
ال�سريعة ل ظاهرها، وعلى امل�سلمني اأن يعتنوا بالروح واجلوهر ل الق�سور والظواهر. 

واإذا كان الغلييني قد رف�ص اخلو�ص يف م�سائل التعدد والإرث وغريها، 
فاإنه توقف اأمام الدعاء اخلا�ص باأن عقل املراأة يرجح عقل الرجل يف اأ�سل الفطرة، 
وعلى الرغم من اأنه فطن اإىل اأنها تخو�ص يف م�سائل ل علقة لها مبو�سوع ال�سفور 
الذي تبحث فيه، ول طائل من ورائها، لكنه خا�ص معها يف جدل عقيم حول 
البنية الت�سريحية لكل العقلني وامل�سارات التاريخية التي �سلكها كل منهما، ومن 
طبيعة هذا اجلدل اأنه ل يتاأ�س�ص على اأ�س�ص علمية، وبالتايل يجنح اإىل نتائج غري 
منطقية، من مثل ما كتبه الغلييني من اأنه يف مطلع اخلليقة كان »الذكر والأنثى 
يعملن مت�ساويني يف كثري من الأعمال حتى اإر�ساع الأولد، ثم �ساءت حكمة 

اهلل  اأن ي�سري كل نوع منفرًدا يف طريق غري طريق الآخر«)2(.

)1( املرجع ال�سابق، �ص 113.
)2(  م�سطفى الغلييني، نظرات يف كتاب ال�سفور واحلجاب، مرجع �سابق، �ص 107. 
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بيتها،  املراأة خارج  م�ساألة عمل  نظرية كذلك  تثريها  التي  امل�سائل  ومن 
حيث طالبت ب�سرورة تهيئة الن�ساء للعمل منذ ال�سغر، ا�ستعداًدا ملا قد يحمله 
امل�ستقبل من ال�سدائد، وما ي�ستلفت النظر اأنها قد جعلت من النقاب حائًل دون 
خروج  فاإن  نظرية  وبح�سب  له،  لزًما  �سرًطا  ال�سفور  جعلت  حني  على  العمل، 
الن�ساء للعمل ل يعني �سياع العفة، ويف هذا ال�سياق تقارن بني الراهبات ال�سوافر 
بهن  تكتظ  اللواتي  املحجبات  وبني  واليتامى  الفقراء  ويطعمن  يعملن  اللواتي 
اأن  ينبغي  الذي  الأمر  اجلوع،  �سر  تقيهن  نفقة  ي�ساألن  ال�سرعية  املحاكم  قاعات 

يخ�سى معه الرجال تبذل الن�ساء حتت وطاأة احلاجة)1(.

  يف اجلهة املعار�سة يقف ال�سيخ معار�ًسا دعوى خروج الن�ساء للعمل، 
مربًرا ذلك باأن املراأة خلقت لتوؤدي وظيفة املراأة التي يكمل بها النظام الإن�ساين، 
قتل حلريتها،  الرجل  ملزاحمة  ودفعها  وامل�سانع  املعامل  بها يف  الزج  فاإن  وبالتايل 
واإ�سعاف ملواهبها، واإماتة ل�ستعدادها الأنثوي الفطري، ويبدو اأنه اأراد اأن ينفر من 
فكرة عمل املراأة؛ لذا عمد اإىل ت�سويره باعتباره طريًقا يف�سي يف النهاية اإىل �سياع 
على  اعتدت  اإذا  »فـاملراأة  البهيمية  درك  اإىل  والنحطاط  بل  والف�سيلة  ال�سرف 
الرجل يف اأعماله وزاحمته فيما هو من �ساأنه انثنى عن العطف عليها وحياطتها 
اأكرب الدواعي لتقليل  اأن ذلك من  ورعايتها لأنها ت�سري رجًل مثله... ول ريب 
الن�سل ال�سرعي الطاهر، وبذلك تف�سد البيوت، وت�سيع الأعراق بف�ساد الأخلق، 

)1(  نظرية زين الدين، ال�سفور واحلجاب، مرجع �سابق، �ص 179. 



فاطمة حافظ
108 108

وهو العامل الأ�سد اأثًرا يف نفرة الرجل واملراأة من الزواج امل�سروع؛ لأنه يهون على 
كل منهما اأمر البهيمية«)1(. ومن اأجل تفادي هذا امل�سري ينبغي األ تقدم املراأة 
تعمل  اأن  فيمكنها عندئذ  ينفق عليها  فاإذا عدمت من  بيتها،  على عمل خارج 
داخل بيتها عمًل »ينا�سب فطرتها«، فاإذا مل تتمكن من ذلك ميكنها اأن ت�ستغل 
برتبية النا�سئني يف املدار�ص، اأو يف دور ال�سناعات الن�سائية التي َيقرتح اإن�ساءها 
قد   - ينتبه  اأن  – دون  ال�سيخ  يكون  القرتاح  وبهذا  املراأة،  مع  متنا�سبة  لتكون 
تزحزح عن موقفه ب�ساأن خروج الن�ساء للعمل، فها هو ي�سوغ بع�ص ال�سرتاطات 

التي جتعله متوافًقا مع الظروف الجتماعية.  

4- ال�صفور واحلجاب: مناق�صات عقلية اجتماعية 

نظرية،  لدى  ال�سفور  ق�سية  ملناق�سة  مدخًل  ال�سابقة  املناق�سات  �سكلت 
ومن املنا�سب قبل اأن ن�سي قدًما يف هذه امل�ساألة اأن نحدد اأوًل: ماهية احلجاب يف 
ذلك الوقت، وما هي الأبعاد التي كان يعرب عنها؛ وذلك انطلًقا من اأن الدللت 

امل�ساحبة ملفهوم احلجاب تختلف من ع�سر اإىل ع�سر، ومن مكان اإىل اآخر. 

احلجاب يف الأ�سل هو اأمر اهلل تعاىل للن�ساء ب�سرت اأج�سادهن، وهذا الأمر 
بال�سرت فهم فهوًما �ستى، ففي نهايات القرن التا�سع ع�سر وبدايات القرن الع�سرين 
على �سبيل املثال فهم بح�سبانه �سرت كامل ج�سد املراأة مبا يف ذلك وجهها وكفيها، 

)1(  م�سطفى الغلييني، نظرات يف كتاب ال�سفور واحلجاب، مرجع �سابق، �ص 93.
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اأنه لي�ص جمرد زي، واإنا هو منظومة  وكان للحجاب من الدللت ما ي�سري اإىل 
اجتماعية �ساملة تفر�ص على الن�ساء - وبخا�سة يف املدن - املكوث يف املنازل، 
بني  الجتماعية  الأدوار  وحتدد  اجلن�سني،  بني  الت�سال  اأ�سكال  كافة  وتدين 
اجلن�سني على نحو حا�سم، بحيث ي�سبح املجال العام هو احليز الذي يتحرك فيه 
الرجل، وي�سبح املجال اخلا�ص الدائرة اخلا�سة باملراأة، ومن هنا ا�سطلح البع�ص 

على ت�سميته بـ »موؤ�س�سة احلجاب«.  

ويف املقابل مل يكن ال�سفور ي�سري اإىل ك�سف املراأة وجهها وكفيها فح�سب، 
واإنا كان يحمل عدًدا من الدللت الجتماعية امل�ساحبة، واأهمها القدرة على 
مبدلولته مل  ال�سفور  اأن  اإليه  اللتفات  ينبغي  ومما  العام،  املجال  داخل  التحرك 
يكن اأمًرا م�ستنكًرا على اإطلقه من الناحية الدينية، فقد اأباح الفقهاء للقرويات 
للحرج  رفًعا  القدمني  ك�سف  واأجاز  بع�سهم  وتو�سع  �سافرات،  للعمل  اخلروج 
وتي�سرًيا لهن على اأداء اأعمالهن يف املزارع. وعلى هذا ميكن القول اإنه بينما �سدل 
احلجاب اأ�ستاره يف احلوا�سر الإ�سلمية الكربى مثل اإ�ستانبول والآ�ستانة – اللتني 
تاأ�سلت فيهما موؤ�س�سة احلرمي - وكذلك احلوا�سر العربية كالقاهرة ودم�سق، فاإن 
�سائر القرى وقاطنيها من ن�ساء الطبقات الو�سطى والدنيا مل يفر�ص عليهن مثل 
هذا احلجاب الكثيف الذي فر�ص على ن�ساء املدن وبخا�سة ذوات الطبقة الراقية.  

عاجلت نظرية ثلث ق�سايا اأ�سا�سية تتعلق بال�سفور، هي: الدواعي العقلية 
وقد  بالختلط،  وال�سفور  بال�سرف  والقوامة، وعلقة احلجاب  ال�سفور،  لرتجيح 
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مهدت بالقول اإنها در�ست واقع »العامل ال�سافر« وواقع »العامل املحجب«؛ فوجدت 
اأن بلد ال�سفوريني هي غالبية الأمم، وقد ن�سط فيها العقل من عقاله، وا�ستطاعت اأن 
ا؛ لأن اأهلها يبنون عاداتهم واأخلقهم على املنطق والعقل  ا وتفوًقا ح�ساريًّ حتقق رقيًّ
ناظرين اإىل املنفعة والنتائج احل�سنة املتوقعة، اأما بلد احلجابيني فقد اأ�سبحت قلة 
بني بلدان العامل، وهي يف منزلة ح�سارية متدنية، ومل ت�ستطع اأن حتقق ما ت�سبو 
العوائد  واأخلقها على  اآدابها  تبني  لأنها  اإل  وما ذلك  والتقدم،  الرقي  اإليه من 
والتقاليد املوروثة، وتدعي اأنها اأحفظ لل�سرف والكرامة)1(، حتت وطاأة هذه التقاليد 
املقيتة ل ي�ستطيع البع�ص ممن يرى ف�سائل ال�سفور اأن يجهر براأيه خ�سية التعر�ص 
لتهامات العامة »التي جتهل م�سلحتها وهي عدوة ملا جتهل، ت�ستمد حكمها من 
اإح�سا�سها ل من عقلها«، فهو ي�سحي ب�سعادته و�سعادة جمتمعه واأمته لإر�ساء هذا 

ال�سنف من النا�ص)2(.

ال�سفور  اأن  وهما:  اأ�سا�سيتني،  متلزمتني  تفكيك  اإىل  نظرية  وت�سعى 
من  وتنطلق  والعفاف،  ال�سرف  قرين  احلجاب  واأن  والبتذال،  الختلط  قرين 
التربج  اأبعد عن  ال�سافرات هن  فالراهبات  ال�سفور ل يعني حتًما البتذال،  اأن 
واخللعة من بع�ص الن�ساء املحجبات بزيهن اخللب. وكذلك ل يعد �سفور املراأة 
اأو العمل واختلطها بالرجال عمًل غري حممود، فالختلط  وخروجها للتعليم 

)1( نظرية زين الدين، ال�سفور واحلجاب، مرجع �سابق، �ص 131.
)2( املرجع ال�سابق، �ص193. 
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عنه  ينتج  ول  الإ�سلمية،  غري  الدينية  الأماكن  ويف  الغربية  العلم  دور  يف  واقع 
ال�سرق  – العائلي - يف  الختلط  فاإن  هذا  وعلى  العفاف.  اأو  الف�سيلة  �سياع 
اأما الف�سل بني  فاإنه يعد دافًعا للرتقِّي العقلي،  اإذا ان�سبط باخللق القومي واحلياء 
اجلن�سني فاإن له تداعياته ال�سلبية على اأخلقيات الفرد، فلو »عر�ص يل ُمناظر ل 
يراعي اآداب املناظرة ول يدفع �سدمة الربهان اإل بال�سباب وال�ستائم، ملا ترددت 
املكت�سب من  اإل الأدب  نتيجة جفاء خلق ل يدمثه  اإنا هو  اإن ذلك  القول  يف 
اإل �سواعر املراأة املوؤثرة احل�سا�سة... وملا ترددت يف  اجتماع اجلن�سني، ول تلطفه 
اعتقادي اأن العامل يف جفاء خلقه وف�ساد قلبه وبذاءة ل�سانه هو النقاب احلائل بينه 

وبني اأ�سباب �سلحه«)1(.  

معلنة  بالعفاف،  احلجاب  ارتباط  م�ساألة  نظرية  تدح�ص  اأخرى  من جهة 
اأن احلجاب الذي يخفي هوية من ترتديه هو حمفز لبع�ص الن�سوة على اأن يقمن 
باأعمال تنايف الف�سيلة وال�سرف، وتعزز راأيها بواقعة �سعي اإحدى الفتيات للنتحار 
بعد انف�ساح اأمر وجودها مبفردها مع �سابني على ال�ساطئ، ومبا يحدث يف احلفلت 
املختلطة التنكرية، والتي ترتكب فيها الآثام واملفا�سد ب�سبب ارتداء احل�سور اأقنعة 

تخفي هويتهم. 

كذلك تبحث نظرية يف م�ساألة »احلجاب والقوامة«، فتذهب اإىل اأن النقاب 
يحرم الرجل اأن يكون قيًما على امراأته، فكيف يكون قيًما اإن مل ي�ستطع مراقبتها 

)1( املرجع ال�سابق، �ص 171.
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وتتبعها يف حني ت�ستطيع هي ذلك)1(. ووفًقا لنظرية فاإن قوامة الرجل على اأهل 
»اإدارة عرفية ظاملة معلنة يف كل بيت«)2(،  اأمه وزوجته واأخته وقريباته هي  بيته: 
واإنا هي ت�سع �سرطني  املطلق،  الرجل يف  قوامة  ترف�ص  اأنها  يعني  ولكن هذا ل 
لهذه القوامة: اأن تكون من الرجل على زوجته فقط وتكون بالروح فقط ول متتد 
اإىل �سائر الن�ساء، واأن يتم تقييدها بامل�سلحة املف�سية اإىل الرتقاء الأخلقي ل اإىل 

ال�ستبداد داخل املنزل)3(. 

اأوردته،  ملا  كاملة  تفكيك  بعملية  الغلييني  يقوم  اأن  الطبيعي  من  كان 
حيث خ�س�ص النظرتني الثالثة والرابعة لبحث ق�سيتي احلجاب وال�سفور، واأول 
احلديث عن  اأن  رغم   - بال�سفور  يردف  اأن  دون  بالنقاب،  عنونهما  اأنه  نلحظ  ما 
اأحدهما ي�ستدعي بال�سرورة الآخر- يف احلقيقة جميع عناوين النظرات تخلو من 
لفظ ال�سفور، ويف مفتتح حديثه يعرتف اأنه ل ينكر »ول اأحد ي�ستطيع اأن ُينكر اأن 
الإ�سلم اأباح ك�سف الوجه والكفني«)4(، وقيده باأمن الفتنة واأل يجر وراءه مف�سدة 
بك�سف غريهما. ورغم هذا فاإنه يرى اأن الإباحة ل تعني اأن الإ�سلم اأوجب ذلك 
اإيجابًا اأو حتى جعله مندوبًا، فمن �ساء فعله ومن �ساء تركه. اأما بالن�سبة للقيدين 
فاإنهما غري متحققني، فالفتنة غري ماأمونة لكرثة الف�ساق، وما ن�ساهده من اأعمالهم 
امل�سينة، واملف�سدة متحققة لأن ال�سفور يجر اإىل ك�سف الأع�ساء واحًدا تلو الآخر.

)1(  املرجع ال�سابق، �ص 141.

)2(  املرجع ال�سابق، �ص 158.
)3(  املرجع ال�سابق، �ص 138. 

)4(  م�سطفى الغلييني، نظرات يف كتاب ال�سفور واحلجاب، مرجع �سابق، �ص 45.
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اإىل  اأنهم نظروا  اإىل موقف الفقهاء من النقاب، فذكر  والتفت بعد ذلك 
النقاب فوجدوا اأنه يقي املراأة نظرات ال�سوء، ويحفظها من ال�سفهاء؛ فاأفتوا بجوازه 
عمًل بقاعدة »درء املفا�سد مقدم على جلب امل�سالح«، »ولي�ص ما اأفتوا به هوى ول 
جموًدا ول تديًنا بارًدا كما زعمت )اأي نظرية(، بل كان قطًعا لعرق اخلبث والنظر 

واإبعاًدا للنفو�ص ال�سعيفة من موارد ال�سلل«)1(. 

تلو  الواحدة  نظرية  اأوردتها  التي  ال�سفور  ال�سيخ مربرات ودعاوى  ويفند 
الأخرى؛ والتي ترتكز يف اأن النقاب ل يقف مانًعا دون انحراف �سلوك من ترتديه، 
فيذهب اإىل اأنه »لي�ص النقاب اأو عدمه هو الذي يحول دون ال�سافلت، ودون ما 
اأو غري منتقبة من  املراأة منتقبة كانت  يردن الإقدام عليه، ف�سفالة اخللق ل متنع 
عمل ي�سينها؛ لأن الإقدام على املنكر ل يكون يف ال�سوارع والأ�سواق واملتنزهات 
فاأي  الرقباء  تراهم عيون  اأن  والفا�سقات  الف�ساق  ياأمن  واإنا يكون حيث  العامة، 

دخل للنقاب يف ذلك«)2(.

ترقِّي  دون  يحول  النقاب  باأن  اخلا�ص  الدعاء  ليدح�ص  ال�سيخ  ومي�سي 
املراأة، واأن ال�سفور والختلط هما �سرطا الرتقِّي، وهو ادعاء واٍه كما ي�سفه؛ لأن 
التعليم يكون يف املدر�سة حيث ترفع الفتاة نقابها، والفتاة ل ت�سدل نقابها اإل وهي 
يف طريقها اإىل املدر�سة، فماذا يف الطريق من علوم من�سورة واآيات اآداب م�سطورة؟ 

)1(  املرجع ال�سابق، �ص 47.
)2(  املرجع ال�سابق، �ص 125.
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هل فيها اإل ما ي�سوه وجه الأخلق، وي�سرف وجوه الفتيات وال�سيدات اإىل ما 
يجب �سرفه عنها؟)1(، ويفهم من كلم الغلييني اأنه مل يكن يعتقد اأن النقاب 
يحول دون خروج املراأة من بيتها مطلًقا، بل لها احلق يف ارتياد اأماكن التعليم، واأن 

تخرج حلاجة م�سروعة. 

ويفند الغلييني كذلك ما ذهبت اإليه نظرية ب�ساأن مفهوم القوامة الذي 
�سورته نظرية على اأنه �سيطرة الرجل على املراأة، على حني اأن القيام على املراأة 
اإرادتها وقهرها  يف معناه الدقيق هو رعايتها واملحافظة عليها، ولي�ص معناه �سلب 
حممد  للإمام  املنار  تف�سري  من  الغلييني  ينقله  املعنى  وهذا  قدرها،  وانتقا�ص 
عبده، ليبني اأن املعنى متفق عليه ول خلف عليه بني مف�سرين حمدثني ت�سفهم 
نظرية بالنفتاح ومف�سرين قدامى ل تراهم كذلك؟ ويرف�ص الغلييني القول باأن 
قوامته يف  ولتكن  ينفق عليها،  التي  املراأة  قوامته على  تقت�سر  اأن  ينبغي  الرجل 
الروح. وهو ما يحتج عليه بقوله اإن اآية القوامة عامة اللفظ واملعنى واإن كان لنزولها 
ال�سيخ على  اللفظ ل بخ�سو�ص ال�سبب، ويتهكم  �سبب خا�ص، والعربة بعموم 
ال�سق املتعلق بالروح؛ اإذ اإنها جتعل علقة الرجل باملراأة كعلقة الروؤ�ساء الروحيني 

بالنا�ص، ينفحونهم بالربكات وميدونهم بال�سلوات.  

يبدو وا�سًحا من خلل حتليل وجهتي النظر اأن نظرية توؤ�س�ص اأطروحاتها 
على النظر العقلي املجرد غري امل�ستند اإىل ن�ص اأو اجتهاد �سرعي، وعلى وجوب 

)1(  املرجع ال�سابق، �ص 61. 
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ا من العنا�سر  تقليد الأمم الراقية، على حني ت�سكل العادات والتقاليد عن�سًرا اأ�سا�سيًّ
التي ي�ستدعيها الغلييني ليناق�ص على اأر�سيتها ق�سيتي احلجاب وال�سفور، وُجلُّ 
ا، ومنه التذرع بعدم تهيوؤ الأمة  دفاعه عن النقاب هو دفاع اجتماعي ولي�ص �سرعيًّ
لل�سفور دون اأن يخربنا كيف ومتى تتاأهل، وعلى من تقع م�سئولية تاأهيلها، ومنه 
املتوقعة  املفا�سد الجتماعية  واملبالغة يف ت�سوير  ال�سفور،  الطعن يف مرامي دعاة 
يف حال �سفور املراأة، و�سرد الق�س�ص من ال�سرق والغرب التي جتعل منه مقدمة 
اأنه يجنح  ال�سيخ  ينتبه  الدولة، ومل  لفو�سى خلقية عارمة قد تقو�ص معها ركائز 
اأحيانًا ي�سوغ ويربر لواقع اجتماعي فر�ص قيوده  الت�سدد حتى بدا  باآرائه �سوب 
فاإنا  )النقاب(  باحلجاب  »يتقيدن  فاللواتي  النقاب،  راأ�سها  وعلى  الن�ساء  على 
قيدتهن به العادة املتاأ�سلة، ولي�ص هناك ما يقيد حرية امل�سلمات غريها«)1(، ووفق 
هذا ي�سبح الدفاع عن النقاب دفاًعا عن عادة اجتماعية متاأ�سلة اأكرث من الدفاع 
املراأة  على  رقيًبا  الرجل  من  جتعل  معينة  اجتماعية  اأو�ساع  وعن  ال�سريعة،  عن 
وحتركاتها يف مواجهة دعاة حترير املراأة - ومن بينهم نظرية - الذين يريدون »اأن 
تكون املراأة امل�سلمة كا�سرة كل قيد، راكبة راأ�سها، عاملة مبا توحيه اإليها نف�سها، غري 
ملتفتة اإىل اأب اأو اأخ اأو زوج اأو غريهم من الأولياء ال�سرعيني... اإنك ل تريدين 
اأن يكون لأحد �سلطة على املراأة، وترغبني اأن يكون الأمر لها وحدها ل �سريك 

)1(  املرجع ال�سابق، 31.
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لها تفعل ما ت�ساء، ل حافظ لها اإل عقلها واإرادتها، ول وازع اإل نف�سها، ول رادع 
اإل هواها«)1(. 

واحلق اأن مقارنة مثل هذه الأفكار مبا اأورده من اآراء ب�ساأن املراأة واحلجاب 
يف كتابه »الإ�سلم روح املدنية« تك�سف عن وجود بع�ص الختلفات الفكرية، 
فقد كان يبدو اأكرث ج�سارة يف معاجلة الق�سايا الن�سائية، فلم ينُح باجتاه تربير الواقع 
الجتماعي القائم، بل انتقده بعنف، ويكفي اأن ن�سري اإىل اأنه حّمل الرجل وزر 
انحطاط املراأة، وجعل من »جهل الرجل وا�ستبداده وعدم اطلعه على ما �سنته 
ال�سريعة املطهرة من احلقوق« �سبًبا وحيًدا لتدين مركز املراأة امل�سلمة وتاأخرها عن 

املراأة الغربية)2(.

يف  معاجلته  انطلقت  فقد  احلجاب؛  ق�سية  يف  كذلك  الختلف  ويبدو 
واأن  الإ�سلم،  فر�سه  الذي  الأ�سل  هو  ال�سفور  اأن  من  املدنية«  روح  »الإ�سلم 
النقاب تال له، وهو لي�ص مما تاأمر به ال�سريعة، واإنا اقت�ساه الزمان وامل�سلحة، يقول 
عدا  ما  املراأة  اأجزاء  �سرت جميع  هو  »احلجاب  احلجاب  تعريف  ا يف  ال�سيخ حرفيًّ
وجهها ويديها كما قال الر�سول الكرمي عليه ال�سلة وال�سلم لأ�سماء بنت اأبي 

)1( لي�ص هذا هو الن�ص الوحيد الذي ي�ست�سف منه دفاعه عن و�سع الرجل و�سيطرته على املراأة، بل هناك ن�سو�ص 
اأخرى منها قوله: »اأتظنني اأيتها الآن�سة اأن امل�سلم بعد اأن يبيح للم�سلمة ما تريدين ي�ستطيع اأن يكبح جماحها اأو يعود 
بها اإىل حمجة ال�سواب والهدى؟ لو كان يف ا�ستطاعته ذلك ل�ستطاع كثري منا اأن يرجعوا بن�سائهم اإىل الأخذ باأدب 

امللب�ص«، نظرات يف كتاب ال�سفور واحلجاب، �ص 65.
)2( م�سطفى الغلييني، الإ�سلم روح املدنية، مرجع �سابق، �ص212. 
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بكر ر�سي اهلل عنهما: )يا اأ�سماء اإن املراأة اإذا بلغت املحي�ص ل ي�سلح اأن ُيرى منها 
اإل هذا وهذا واأ�سار اإىل وجهه وكفيه(... هذا هو احلجاب الذي فر�سه الإ�سلم، 
واأما ما ن�ساأ بعد ال�سدر الأول فلي�ص مما تاأمر به ال�سريعة، واإنا اقت�ساه الزمن واملحيط 
وامل�سلحة«)1(، ول ينبغي اأن يفهم من هذا اأنه كان من اأن�سار رفع النقاب، ولكن 
يفهم اأنه كان اأكرث تفهًما للدواعي الجتماعية لل�سفور، فلم ينكر اأن »يف التحجب 
املطلق �سرًرا ل ينكر«، ولكنه راآه نافًعا من جهة بقاء املراأة يف �سيانة و�سرت، هذا 
العقول  اأرباب  »من  باأنهم  و�سفهم  الذين  ال�سفور  دعاة  مع  ت�ساحمه  عن  ف�سًل 
ال�سامية التي تفكر يف م�سلحة الأمة وخريها«)2(، ولهذا مل يجد غ�سا�سة يف اأن 
ينقل عن قا�سم اأمني وميتدحه �سراحة، وهو ما مل يقدم عليه يف كتابه »نظرات يف 
كتاب ال�سفور واحلجاب« الذي خل من اأي اإ�سارة اإىل قا�سم، عدا اأن اجلدل ب�ساأن 

املراأة تفجر بعد �سدور كتابه »حترير املراأة«. 

الغلييني  من جانب  الت�سدد  نحو  وامليل  الرتاجع  هذا  اأن  اعتقادنا  ويف 
اأكرث  اآنذاك  مهددة  باتت  التي  الإ�سلمية  الهوية  على  اخلوف  تنامي  اإىل  يرجع 
من اأي وقت م�سى بفعل ال�ستعمار والتب�سري والتغريب، وهذا اخلوف قد اأ�سبح 
ال�ساغل الأكرب للتيار الإ�سلحي كما يعتقد ر�سوان ال�سيد، حيث تراجعت معه 

فكرة حتقيق النه�سة اإىل املرتبة التالية)3(.

)1(  املرجع ال�سابق، �ص 253،255.
)2( املرجع ال�سابق، �ص261. 

)3(  انظر: ر�سوان ال�سيد، �سيا�سات الإ�سلم املعا�سر: مراجعات ومتابعات، بريوت، دار الكتاب العربي، 1997م، �ص 249.
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5- قراءة التفا�صري املتعلقة باحلجاب

ت�سكل ق�سية اإعادة قراءة الن�ص الديني املتعلق باحلجاب الق�سية الأهم 
يف كل الكتابني، وكانت نظرية يف كتابها ال�سفور واحلجاب قد اأخذت على عاتقها 
اأن تبحث يف هذه الق�سية يف كتب التفا�سري، وقد تبني لها بعد عملية البحث عدم 
اإجماع املف�سرين على تف�سري متفق عليه ب�ساأن اآيات احلجاب »لقد طالعُت اأقوال 
املف�سرين والفقهاء يف ما يتعلق باملو�سوع، فلم اأجد منهم اإجماًعا يف اأمر لأتبعه، بل 
كلما وجدت قوًل راأيت اأقواًل اأخرى تخالفه وتناق�سه، كنت اأقراأ الآية وتفا�سريها 
وكنت اأرى اإحداًثا وتغيرًيا ل تبديًل«)1(. ووفًقا لنظرية فاإن الختلف ل يقت�سر 
من  فهناك  والتع�سري؛  التي�سري  درجة  يف  واإنا  فح�سب،  املعتمدة  الروايات  على 
ت�سدد حتى طالب املراأة باإخفاء قلمة ظفرها. وهي ترجع الختلف بني الفقهاء 
بع�ص هوؤلء  واأن  ال�سدور،  اجلاهلية، وظهورهن مك�سوفات  الن�ساء يف  تبذل  اإىل 
من املت�سددين والراغبني يف اإظهار التورع الزائد »اأخذوا يبتدعون لل�سرت بدعة تلو 
بدعة، اأو �سنة تلو �سنة، حتى اأم�سينا يف طوفان من ال�سنن املبتدعة، وبلغ الأمر اأنهم 

مل ُيبقوا جزًءا من املراأة يظهر«)2(. 

املتعلقة باحلجاب يف  اإن الآيات  بالقول  التفا�سري  وقد مهدت لبحثها يف 
القراآن الكرمي هي اأربع اآيات: اآيتان خمت�ستان بن�ساء النبي، وهما الآيتان 33 و53 

)1(  نظرية زين الدين، ال�سفور واحلجاب، مرجع �سابق، �ص 53 - 54.
)2( املرجع ال�سابق، �ص 58. 
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من �سورة الأحزاب، واآيتان تتعلقان بعموم الن�ساء وهما الآية 31 من �سورة النور، 
والآية 59 من �سورة الأحزاب. ومما يجدر ذكره ابتداء اأنها مل تكن دقيقة يف نقل 
ترقيم الآيات؛ فهي ت�سري للآية 33 من �سورة الأحزاب بح�سبانها الآية رقم 32، 

وت�سري للآية رقم 31 من �سورة النور باأنها الآية رقم 30 من ال�سورة. 

منها  ثلثة  بينها،  فيما  لتقارن  تفا�سري  اأربعة  على  نظرية  اختيار  وقع  وقد 
تنتمي لل�سنة وواحد ينتمي لل�سيعة، وهي على النحو التايل: 

اأ- تف�سري اأنوار التنزيل واأ�سرار التاأويل للبي�ساوي. 

ب- تف�سري القراآن اجلليل امل�سمى لباب التاأويل يف معاين التنزيل للخازن.

ج. تف�سري مدارك التنزيل وحقائق التاأويل للن�سفي. 

د. تف�سري جممع البيان للطرب�سي، وهو تف�سري �سيعي. 

ويف مقاربتها لهذه التفا�سري جلاأت اإىل القتبا�ص احلريف الذي ل ي�سمح 
باأية تعليقات، ويف مرحلة تالية قامت بالتعليق وب�سطت روؤاها »التف�سريية«، ولكن 
ما ا�سرتعى انتباهنا اأننا حني راجعنا ُنقولها عن هذه التفا�سري، وقارناها بالتفا�سري 
املذكورة وجدنا اأنها قد �سابتها بع�ص الأخطاء على نحو برت فقرة عن �سياقها العام، 
املعاين  بع�ص  حذف  اأو  املف�سر،  يرده  مل  �سحيح  غري  معنى  على  تدل  بحيث 
يف  موجودة  غري  فقرات  اإ�سافة  فهو  الإطلق  على  اأخطرها  اأما  تريدها،  ل  التي 
الن�ص الأ�سلي، واجلدول التايل يو�سح املق�سود ب�سورة تف�سيلية، وفيه نقارن بني 

اقتبا�سات نظرية والن�ص الأ�سلي للتف�سري.
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نث ڃ   ڃ  
ڃمث

]الأحزاب/33[

نث ڃ   ڃ  
ڃمث

نث ڃ   ڃ  
ڃمث

يقر  وقر  »من  البي�ساوي: 
حذفت  يقر  قر  من  اأو  وقاًرا 
الأوىل من راءي اقررن ونقلت 
فا�ستغني  القاف  اإىل  ك�سرتها 
ويوؤيده  الو�سل  همزة  عن 
بالفتح  وعا�سم  نافع  قراءة 
فيه  لغة  وهو  اأقر  قررت  من 
ويحتمل اأن يكون من قار يقار 

اإذا اجتمع«.

بيوتكن  الزمن  اأي  اخلازن: 
اأي  الوقار  من  اأمر  هو  وقيل 
َول  و�سكون  وقار  اأهل  كن 

ْجَن)2(. َترَبَّ
  

الن�سفي: َوَقْرَن  مدين وعا�سم 
»اقررن«  واأ�سله  هبرية  غري 
فحذفت الراء تخفيًفا واألقيت 
من  اأو  قبلها،  ما  على  فتحتها 
والباقون  اجتمع.  اإذا  يقار  قار 
)َقْرن( من وقر يقر وقاًرا، اأو من 
قّر يقر، حذفت الأوىل من راء 
اقررن قراًرا من التكرار ونقلت 

ك�سرتها اإىل القاف )4(.

قر  من  اأو  وقاًرا  يقر  وقر  »من 
راءي  الأوىل من  يقر حذفت 
اإىل  ك�سرتها  ونقلت  اقررن 
همزة  عن  فا�ستغني  القاف 
)اأي  يقار  قار  من  اأو  الو�سل« 
م�سى على اأطراف قدميه لئل 

ي�سمع �سوتهما()1(. 

قيل هو اأمر من الوقار اأي 
كن اأهل وقار و�سكون 

ْجَن)3(.  َولَترَبَّ

 

قار يقر وقاًرا،  اأ�سله من  َوَقْرَن 
الأوىل  حذفت  يقر  قر  من  اأو 
من  قراًرا  اقررن  راءي  من 
اإىل  ك�سرتها  ونقلت  التكرار 

القاف. 

غري  فقرة  نظرية  اختلقت 
وقامت  اأ�سًل،  موجودة 
بعد  فيما  بتوظيفها 
القول  اإىل  ذهبت  حني 
املف�سرين  اأقوال  بتناق�ص 
وجنحت  القرار  اأمر  يف 
الذي  املعنى  ترجيح  اإىل 

اختلقته.

القتبا�ص  نظرية  انتزعت 
من �سياقه، واأغفلت جزًءا 
وهو  متاًما،  باملعنى  يخل 
الن�سوة  بالتزام  املتعلق 

بيوتهن.

تعليقاقتبا�ص نظريةن�ص املف�صرالآية

)1( املرجع ال�سابق، �ص 211.
)2(  علء الدين علي بن حممد املعروف باخلازن، من تف�سري القراآن اجلليل امل�سمى لباب التاأويل يف معاين التنزيل وبهام�سه 
تف�سري مدارك التنزيل وحقائق التاأويل للإمام الن�سفي، دار الكتب العربية الكربى، القاهرة، 1328هـ ، ج 3، �ص 498.

)3(  نظرية زين الدين، ال�سفور واحلجاب، مرجع �سابق، �ص 211.
)4( حا�سية تف�سري الن�سفي على اخلازن، ج3، �ص 498.
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نث  ڃ  چ  
چ  چ  

چمث 
]الأحزاب/33[

نث  ڃ  چ  
چ  چ  

چمث 

الن�ســفي: والتبـــرج التبخرت 
الزينة  واإظهــار  امل�ســـــي  يف 
تربًجا  تربجن  ول  والتقدي: 
مثل تربج الن�ساء يف اجلاهلية 
الأوىل وهي الزمان الذي ولد 
فيه اإبراهيم اأو ما بني اآدم ونوح 
داود  زمن  اأو  ال�سلم  عليهما 
الأخرى  واجلاهلية  و�سليمان. 
وحممــــد  عي�ســـى  بني  ما 
عليهما ال�ســـلم، اأو اجلاهلية 
قبل  الكفــــر  جاهلية  الأوىل 
الأخرى  واجلاهلية  الإ�سلم، 
وحممـــد  عي�ســــى  بني  ما 
عليهما ال�ســـلم. اأو اجلاهلية 
قبل  الكفر  جاهليــــة  الأوىل 
الإ�سلم، واجلاهليــة الأخرى 
يف  والفجور  الف�سوق  جاهلية 

الإ�سلم)1(.
والتغّنج  التك�سر  هو  اخلازن: 
والتبخرت وقيل: هو اإظهار الزينة 

واإبراز املحا�سن للرجال)3(.

م�سيتكن  يف  تتبخرتن  ل  اأي 
يف  الن�ساء  تربج  مثل  تربًجا 
قيل  القدمية،  اجلاهلية  اأيام 
عليهما  ونوح  اآدم  بني  ما  هي 
الذي  الزمان  وقيل  ال�سلم، 
املراأة  كانت  اإبراهيم،  فيه  ولد 
من  قمي�ًسا  اأي  درًعا  تلب�ص 
و�سط  يف  فتم�سي  اللوؤلوؤ 
على  نف�سها  وتعر�ص  الطريق 

الرجال)2(.

والتغّنج   التك�سـر  هو  التربج 
والتبخـــــرت واإبـراز املحا�سن 

للرجال)4(

اقتبــــا�ص غري دقيــق 
ا�ســـتبعدت منـــه اأن 
معانيه  اأحد  يف  التربج 
هو اإظهار الزينة مكتفية 

بالتبخرت يف امل�سي. 
ويلحظ اأن الن�ســـفي 
مل يتطرق مل�ساألة لبا�ص 
ن�ســـاء اجلاهليــة التي 

اأوردتها.

مرة اأخـــرى تتعمـــد 
اإغفـــال اأن التربج قد 

يعني اإظهار الزينة.

تعليقاقتبا�ص نظريةن�ص املف�صرالآية

)1(  حا�سية تف�سري الن�سفي على اخلازن، �ص 499.
)2( نظرية زين الدين، ال�سفور واحلجاب، مرجع �سابق، �ص 211 - 212.

)3(  اخلازن، لباب التاأويل، ج 3، �ص 426.
)4(نظرية زين الدين، ال�سفور واحلجاب، مرجع �سابق، �ص 212.
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نثۀ    ۀ  
ہ  ہمث 
]الأحزاب/59[

ي�سرت  ما  اجللباب  الن�سفي: 
عن  امللحفـــة  مثل  الكـــل 

نثۀ     ومعنى  املبـــــرد. 
يرخينها  ہمث  ہ  ۀ 
عليهن، ويغطني بها وجوههن 
اأن  واأعطـــــــافهن.. »وذلك 
الإ�سلم  اأول  يف  كّن  الن�ساء 
اجلاهلية  يف  هجــرياهن  على 
يف  املراأة  تبـــــرز  مبتذلت 
درع وخمـــــار ل ف�سـل بني 
احلــــرة والأمة، وكان الفتيان 
بالليل  خرجن  اإذا  يتعر�سون 
النخيل  يف  حوائجهن  لق�ساء 
والغيطان للإماء، ورمبا تعر�سوا 
فاأمرن  الأمة،  حل�سبان  للحرة 
اأن يخالفــــن بزيهن عن زي 
الإماء بلب�ص امللحــف و�سرت 
يطمع  والوجــوه فل  الروؤو�ص 
قوله:  وذلك  طامع،  فيهن 

ھ   ھ   ھ   ھ   نثہ  
باأن  واأجدر  اأوىل  اأي  ےمث 

يعرفن فل يتعر�ص لهن«)1(.

»وذلك اأن الن�ساء كّن يف اأول 
يف  هجرياهن  على  الإ�سلم 
املراأة  تربز  متبذلت  اجلاهلية 
بني  ف�سل  ل  وخمار  درع  يف 
الفتيان  وكان  والأمة،  احلرة 
بالليل  خرجن  اإذا  يتعر�سون 
النخيل  لق�ساء حوائجهن يف 
والغيطان للإماء، ورمبا تعر�سوا 
فاأمرن  الأمة؛  حل�سبان  للحرة 
زي  عن  بزيهن  يخالفن  اأن 
ذلك  اجللبيب  بلب�ص  الإماء 
يتعر�ص  فل  يعرفن  اأن  اأجدر 

لهن«)2(.

اقتبا�ص مبتور عن �سياقه، 
يوؤيد  ما  منه  اقتطعت 
الطرف  وغ�ست  راأيها، 

عما يتناق�ص معه. 

تعليقاقتبا�ص نظريةن�ص املف�صرالآية

)1(  نظرية زين الدين، ال�سفور واحلجاب، مرجع �سابق، �ص 248 - 249. 
)2( حا�سية تف�سري الن�سفي على اخلازن، ج3، �ص512-511.



تقــدمي
123123

نثڳ  ڳ       
ڳمث 
]النور/31[.

نثڱ    ڱ  
ڱ  ڱ مث 

]النور/31[

به  تزينت  ما  الزينة  الن�سفي: 
اأو  كحل  اأو  حلي  من  املراأة 
خ�ساب، واملعـــنى ل يظهرن 
عني  اإظهار  اإذ  الزينة  موا�سع 
ونحوها  احللي  الزينــــة وهي 
اأو  موا�سعها  بها  فاملراد  مباح 
موا�سعها  يف  وهي  اإظهارها 
لإظهار  ل  موا�سعها  لإظهار 
الراأ�ص  وموا�سعها  اأعيــــانها، 
والأذن والعنـــق وال�ســــدر 
والع�ســدان والذراع وال�ساق 
فهي للإكليــــل والقـــــرط 
والقـــلدة والو�ساح والدملج 

وال�سوار واخللخال)1(.

قال  الزينة  من  اأي  اخلازن: 
وال�سحاك  جبري  بن  �سعيد 
والكفان.  الوجه  والأوزاعي 
وقال ابن م�سعود هي الثياب. 
الكحل  ابن عبا�ص هي  وقال 
الكف  يف  واخل�ساب  واخلامت 
الظاهرة  الزينة  من  كان  فما 

يجوز للرجل الأجنبي

الراأ�ص  الزينة  موا�سع  اإن 
والع�سدان  والعنق  والأذن 
فهي  وال�ســــاق،  والذراع 
والقلدة  والقرط  للإكليل 
والو�ساح والدملج والأ�سوار 

واخللخال)2( 

ظهر  ما  اإل  بقوله  امل�ستثنى 
عن  والكفان  الوجه  منها 
وال�سحاك  جبري  بن  �سعيد 

والأوزاعي.

اخلازن  عن  مقتب�ص  ن�ص 
اإىل  تن�سبه  نظرية  اأن  اإل 
الن�ســـفي، وقد اأردفنـــا 
قول الن�سفي كامًل ليبدو 

الفارق بني التف�سريين.

تعليقاقتبا�ص نظريةن�ص املف�صرالآية

)1( حا�سية تف�سري الن�سفي على اخلازن، ج3، �ص 348.
)2( نظرية زين الدين، ال�سفور واحلجاب، مرجع �سابق، �ص 251. 
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نثڱ    ڱ  
ڱ  ڱ مث 

]النور/31[

مثل  لل�سرورة  اإليه  النظر 
من  ونحوه  ال�سهادة  حتمل 
يخف  مل  اإذا  ال�سرورات، 
�سيًئا  خاف  فاإن  و�سهوة،  فتنة 
واإنا  الب�سر،  غ�ص  ذلك  من 
للمراأة  القدر  هذا  يف  رخ�ص 
لأنه  بدنها؛  من  تبديه  اأن 
يف  بك�سفه  وتوؤمر  بعورة  لي�ص 

ال�سلة و�سائر بدنها عورة)1(.

الن�سفي: اإل ما جـرت العادة 
وهو  ظهــــوره  على  واجلــبلة 
الوجه والكفــــان والقدمان، 
فاإن   ، بنيِّ حرج  �ســرتها  ففي 
ا من مزاولة  املراأة ل جتـــد بدًّ
الأ�سياء بيديها، ومن احلاجــة 
خ�سو�ًسا  وجهها  ك�سف  اإىل 
يف ال�ســـــــــهادة واملحاكمة 
امل�سي  اإىل  وت�سطر  والنكاح، 
قدميها  وظهــور  الطرقات  يف 

وخا�سة الفقريات منهن .

)اإل  نف�سها  ال�سفحة  وقال يف 
ما ظهر منها( اأي الثياب نقًل 
الكحل  م�سعود،...  ابن  عن 

واخلامت واخل�ساب يف الكف.

واجلبلة  العادة  جرت  ما  اإل 
الوجـــه  وهــــو  ظهوره  على 
ففي  والقدمان   والكفـــــان 
�سرتها حرج بني فاإن املراأة ل 
الأ�سياء  مزاولة  من  ا  بدًّ جتد 
اإىل  احلـــــاجة  ومن  بيديهــا 
ك�سف وجـــهها، وت�سطر اإىل 
امل�ســـــي يف الطرقات وظهور 
قدميها، فيجوز النظر اإىل وجه 

الأجنبية وكفيها وقدميها .

من  نظــــرية  ت�ســــتنتج 
هــــذه الأقـــوال الثلثة 
بني  تعار�ص  حالة  وجود 
املف�ســـرين، وحتمل ب�سدة 

على راأي ابن م�سعود. 

متت اإ�سافة فقرة مل يكتبها 
النظر  بجواز  تتعلق  املف�سر 
وكفها  الأجنبية  وجه  اإىل 
وقدميــــها، ويف املقـــابل 
حذفت فقرة تتعلق بجواز 

الك�سف للفقريات. 
الفقرة  على  نظرية  وترتب 
التي اختلقتها حكمها باأن 
»هـــــذا اأقــــل ما ينبغي 
ظهـــــــوره من الأع�ساء، 
ويو�سع يف الظهور بح�سب 

احلاجة«)2(.

تعليقاقتبا�ص نظريةن�ص املف�صرالآية

)1( حا�سية تف�سري الن�سفي على اخلازن، ج3، �ص 348.
)2( املرجع ال�سابق، �ص 176.
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نثڱ    ڱ  
ڱ  ڱ مث 

]النور/31[

نثں  
ڻ  ڻ  

ڻ مث 
]النور/31[

هو  وامل�ستثنى  البي�ســـــاوي 
لي�ست  لأنها  والكفان  الوجه 
يف  هذا  اأن  والأظهر  بعورة 
ال�سلة ل يف النظر، فاإن كل 
بدن احلرة عورة ل يحل لغري 
الزوج واملحرم النظر اإىل �سيء 
كاملعاجلة  ل�سرورة  اإل  منها 

وحتمل ال�سهادة )1(.

الن�ســــــفي:نثںمث
»�سربت  قولك  من  ولي�سعن 
اإذا  احلائط«  على  بيدي 

نثڻمث  عليه  و�سعتها 
نثڻ  ڻمث  جمع خمار 
وب�سري  مدين  اجليم  ب�سم 
وعا�سم. كانت جيوبهــــــن 
�سدورهن  منها  تبدو  وا�سعة 
ي�سدلن  وما حواليهــــا وكن 
اخلــــمر من ورائهــن فتبقى 
ي�سدلنها  باأن  فاأمرن  مك�سوفة 

من قدامهن حتى تغطيها)4(.

ظهر  ما  اإل  بقوله  وامل�ستثنى 
منها هو الوجه والكفان؛ لأنها 

لي�ست بعورة )2(.

تبدو  وا�سعة  جيوبهن  كانت 
حواليها  وما  �سدورهن  منها 
من  اخلمر  ي�ســـــدلن  وكن 
ورائهــن فتبقــــى مك�سوفة، 
من  ي�ســــــدلنها  باأن  فاأمرن 

قدامهن حتى تغطيها)5(.

نزع من  مبتور   اقتبـــا�ص 
�سياقه؛ فاأخـــــل باملعنى 
وقد  مو�سعه.  عن  و�سرفه 
اأردفته بت�ســـاوؤل: »اأوبعد 
هذا مكابرة وادعاء يف �سرت 

الوجوه«)3(.

الن�سفي   اأن  نظرية  تظن 
لأن  تعاىل  اهلل  كلم  بدل 
تتغري  وموا�سعها  اجليوب 
تكون  فقد  الأزياء،  بتغري 
يف ال�سدور، وقد تكون يف 
اأن  به  ا  حريًّ وكان  غريها. 
يعتقد  اأن  ل  ذلك  يذكر 
يكون  اخُلمر  اإ�سدال  اأن 
وراء.  من  ل  قدام  من 
على حني اأنه ل يكون اإل

تعليقاقتبا�ص نظريةن�ص املف�صرالآية

)1(  نا�سر الدين اأبي �سعيد البي�ساوي، اأنوار التنزيل واأ�سرار التاأويل، املطبعة العامرية، 1319هـ، ج4، �ص389.
)2(  نظرية زين الدين، ال�سفور واحلجاب، مرجع �سابق، �ص 259.

)3(  املرجع ال�سابق، �ص 259.
)4(  انظر: حا�سية تف�سري الن�سفي على اخلازن، ج3، �ص 348 - 349. 

)5( نظرية زين الدين، ال�سفور واحلجاب، مرجع �سابق، �ص 252.
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نث ہ  
ہمث

الطرب�سي:...فقد روي اأنـــــه 
و�سلم  واآله  عليه  اهلل  �سلى 
قال: »لعن ال�سلتاء من الن�ساء 
الــتي ل  فال�ســلتاء  واملرهاء، 
تخ�سب، واملرهـــــاء التي ل 

تكتحل«.

لعن  تعاىل  اأنه  روي  »فقد 
واملرهاء،  الن�ساء  من  ال�سلتاء 
تخ�سب  ل  التي  فال�سلتاء 

واملرهاء التي ل تكتحل«)1(.

من  الأمين  الطرف  باأخذ 
املن�سدل من اخللف  اخلمار 
الكتف  على  به  في�سرب 
عن  نتج  قد  وكان  الأي�سر. 
اأخذ  اأن  وتاأويله  ت�سدده 
وفر�سوا  قال،  مبا  النا�ص 

احلجاب على الن�ساء.

حتريف متعمد اأعقبته بقولها 
مثبتة،  الرواية غري  »اإن هذه 
فاإذا ُردت اإىل كتاب اهلل مل 
توافقه، فاهلل جل وتعاىل عز 
على  اللعنة  يجعل  اأن  عن 
الن�ساء اللواتي ل يتخ�سنب 
باحلناء وما اأكرثهن اأو يوافق 
عدل اهلل  اأن ي�ستوجب 
واخل�ساب  الكحل  عدم 

لعًنا«)2(. 

تعليقاقتبا�ص نظريةن�ص املف�صرالآية

)1( املرجع ال�سابق، �ص 258. 
)2(   املرجع ال�سابق، �ص 259.
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يف ختام عملية املقارنة حتمل نظرية ب�سدة على املف�سرين جميًعا، بحجة 
وجود »فو�سى من الأقـــاويل والروايــــــات والأباطيل«، وذهبت اإىل »اأن بع�ص 
املف�سرين الكرام كانوا ي�ستعجلون يف اخلط اأحيانًا فل ي�ساعدهم الوقت لإحكام 
ثم  ومن  عقلوه«!)1(.  الذي  ما خطوه غري  يكون  فقد  والدماغ  القلم  بني  الرابطة 
تو�سلت اإىل عدد من ال�ستنتاجات ب�ساأن كيفية التعامل مع هذه التفا�سري: اأولها 
اأنه يحق لنا اأن نتخري من اأقوال املف�سرين والفقهاء ما يوجب التي�سري ل ما يوجب 
الفقهاء  �سنن  اإىل  ناظرين  ر�سوله  و�سنة  اهلل  اأمر  اإىل  نرجع  ل  كنا  »فاإذا  التع�سري 
املبتدعة وحدها فينبغي لنا على الأقل اأن نختار من اأقوال الفقهاء ما فيه التي�سري 
اأننا يجب اأن  والفرج، ون�سرب ُعر�ص احلائط مبا فيه التع�سري واحلرج«)2(. وثانيها 
ل نظن اأن ما قاله الفقهاء هو ال�سرع، فـ »ال�سرع ما �سرعه اهلل تعاىل لعباده واإن هو 
اإل الكتاب وال�سنة... غري اأننا اإذا ح�سبنا كل قوٍل من فقيه �سرًعا �ساحًلا دون اأن 
اأ�سركنا ال�سارع  نرده اإىل الكتاب وال�سنة، ودون اأن نرى دليًل على القول، فقد 
يف �سرعه اأي اإ�سراك«)3(. وثالثها وجوب دفع الوهم القائل باأن الأذهان املفكرة يف 
الدين خمت�سة بالأولني، فحكمة اهلل  وم�سلحة الأمة ل جتيز ق�سر ال�سلح 

على الأولني)4(. 

)1(   املرجع ال�سابق، �ص 260.
)2(  املرجع ال�سابق، �ص 70.

)3(  املرجع ال�سابق، �ص 52 - 53.
)4( املرجع ال�سابق، �ص 69. 
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وتاأ�سي�ًسا على ذلك تبنت الدعوة اإىل �سرورة طرح هذه التفا�سري، واقرتحت 
والأخلق  الجتماع  علماء  ت�سم  بحيث  الكرمي،  القراآن  لتف�سري  جلنة  تاأليف 
دائرة اخت�سا�سه، حتى  والفنون، وي�ستغل كل منهم �سمن  بالعلوم  واملخت�سني 

يتوافر لدينا تف�سري ع�سري يواكب العلم والتطور)1(.

مقاربتها  تتبع  اأن  نظرية  على  كان  للأفكار  املنطقي  التداعي  ح�سب 
القراآنية مبقاربة اأخرى يف ال�سنة النبوية، بحثت خللها يف خم�سة اأحاديث راأت 
اأنها تدعو لل�سفور ب�سكل �سريح، وما ي�سرتعي النتباه يف هذه الأحاديث التي 
تنتمي للف�ساءين ال�سني وال�سيعي اأن معظمها اأحاديث غري �سحيحة باعرتاف 
دخلت  بكر  اأبي  بنت  اأ�سماء  »اأن  اإل حديث  منها  ي�سح  ومل  ذاتها)2(،  الكاتبة 
على ر�سول اهلل ، وعليها ثياب رقاق فاأعر�ص عنها، وقال: يا اأ�سماء اإن املراأة 
اإذا بلغت املحي�ص مل ت�سلح اأن يرى منها اإل هذا واأ�سار اإىل وجهه وكفيه«، ورغم 

ذلك فاإنها متنحها حجية حني ت�سمها اإىل اأدلتها الدينية يف الدعوة لل�سفور.

با�ستنتاجني  ال�سفور  ترجيح  يف  الدينية  الأدلة  حول  بحثها  نظرية  تختم 
تو�سلت اإليهما: اأحدهما اأنه ل اإجماع يف �سرت الوجوه وفق ما عر�ست من كتب 
الوجه  لأن  لي�ص  وعم  انت�سر  قد  التحجب  اأن  وثانيهما  الفقهاء،  واآراء  التف�سري 
  والكفني عورة واإنا خوًفا من الفتنة، وذلك قيا�ًسا على ما قام به عمر بن اخلطاب

)1(  املرجع ال�سابق، �ص 247.
)2( املرجع ال�سابق، �ص 275.
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حني قام بنفي ن�سر بن حجاج خ�سية فتنة الن�ساء، والقيا�ص ح�سب نظرية قيا�ص 
فا�سد، لكون عمر لي�ص مع�سوًما اأو مرباأ من الزلل، واأنه فعل ما فعل لي�ص ا�ستناًدا 

اإىل ن�ص ديني، واإنا اجتهاًدا منه والجتهاد يتغري بتغري الزمان)1(. 

الأخطاء  ت�سحيح  مبهمة  كتابه  يف  الغلييني  ي�سطلع  املقابلة  اجلهة  على 
التي ارتكبتها نظرية يف قراءتها للتفا�سري، ويف البداية حر�ص على تو�سيح قاعدة 
منهجية مهمة، وهي اأن اأي تف�سري لبد اأن يكون موافًقا للمنقول واملعقول واأ�سول 
اللغة، راف�ًسا ب�سدة ما ذكرته نظرية من اأن اأي عقل ميكنه اأن ي�ستقل بفهم كتاب 
اهلل وتف�سريه »فكيف ي�ستقل كل عقل بفهم الدين من غري رجوع اإىل اآياته البينات 

واإىل املقدمات التي ميكن اأن تر�سده اإىل فهم الدين فهًما �سحيًحا«)2(. 

اأوىل مراجعات ال�سيخ كانت حول الآيتني املتعلقتني بغ�ص النظر وعدم 
اإبداء الزينة و�سرب اخُلمر من �سورة النور، حيث تناول اأوًل غ�ص الب�سر، وذهب 
اأمارة  ونف�ص  مر�سية  نف�ص  بني  متييز  دون  النظر جاء  بغ�ص  الإلهي  الأمر  اأن  اإىل 
بال�سوء، وهو التمييز الذي اأقامته نظرية، ودون متييز بني الرجال والن�ساء فكلهما 
ماأمور به، اإل اأن الن�ساء قد اأ�سيف اإليهن الأمر بعدم اإبداء الزينة، والتي فهمت 
ت�سري  ل  الآية  اإذ  به؛  ي�سلم  ل  ما  وهو  الزينة،  موا�سع  ك�سف  جواز  نظرية  منها 

)1(  املرجع ال�سابق، �ص 282 - 285.
)2(  م�سطفى الغلييني، نظرات يف كتاب ال�سفور واحلجاب، مرجع �سابق، �ص 119.
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الزينة  عن  تتحدث  واإنا  حمددة،  موا�سع  اأو  ك�سف  غري  اأو  ك�سف  اإىل  �سراحة 
فح�سب. 

ويعار�ص الغلييني معنى اجليب الذي ارتاأت نظرية اأنه �سق القمي�ص من 
اأحد جهاته، وبنت عليه اعتقادها باأن مو�سعه يتغري بتغري الأزياء، واتهامها للإمام 
الن�سفي باأنه قد غري معنى كلم اهلل، فهذا حم�ص افرتاء براأيه، اإذ اجليب كما يفهم 
من اللغة وكما فهمه املف�سرون هو مدخل الراأ�ص يف القمي�ص، وملا كانت الن�ساء 
تقورنه وا�سًعا، فقد اأُمرن ب�سرب اخلمر عليه، وهكذا لي�ص الن�سفي من بدل كلم 

اهلل، بل نظرية وموؤلفو كتابها – املفرت�سون - هم املغريون واملحرفون)1(.

مل يكن تف�سري معنى اجليب تف�سرًيا ل ميت للغة هو خطاأ نظرية الوحيد 
التي  الأ�سا�سية  امل�سطلحات  تدرك  ل  اأنها  فطن  فقد  الغلييني،  ر�سده  الذي 
متكنها من فهم ما كتبه املف�سرون، فاإذا نقلت عنهم ل ت�ستطيع اأن تدرك مثًل اأي 
املف�سرين  كلم  نقلها  لهذا  ي�ساف  فها،  عَّ �سَ واأيها  املف�سر  رجحها  التي  الروايات 
نقًل غري اأمني)2(، بانتزاعها الفقرة التي تروق لها دون بقية الفقرات، كنقلها تف�سري 
البي�ساوي لقوله تعاىل: نث ڃ   ڃ  ڃمث ]الأحزاب/ 33[ مبتوًرا وحمرًفا اإذ 
اإنه ذكر )قرن( بالقراءتني الفتح والك�سر، وذكر ا�ستقاق كل منهما، واأنها مبعنى 
اجتمع، وملا مل يرقها هذا التف�سري اختلقت لها معنى جديًدا مل يقل به اأحد، وهذا 

)1(  املرجع ال�سابق، �ص 134 - 135.
)2( يف احلقيقة مل يتنبه الغلييني اإىل كثري من مغالطاتها يف النقول عن املف�سرين كما اأثبتناها يف اجلدول ال�سابق. 
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دليل كاف على جهل نظرية - وموؤلفو كتابها املفرت�سني - اأو تعمدهم الت�سليل 
والتحريف. وبح�سب الغلييني فاإن منبع هذا اخلطاأ اأنهم ملا راأوا تف�سري »قار يقر 
ل يوافق هواهم رجعوا اإىل )القامو�ص( للفريوزاآبادي فراأوا اأنه قال: قار م�سى على 
اأطراف قدميه ليًل لئل ي�سمع �سوتهما، ففرحوا بهذا التف�سري، ولو علموا اأنه يثبت 
اإنا  اإن �ساحب )القامو�ص(  جهلهم باللغة وبا�سطلح القامو�ص لعلهم اخلجل، 
يردفه  املا�سي ومل  ذكر  اإذا  اأنه  قاعدته  من  لأن  يقار(؛  )قار  يقور( ل  )قار  يف�سر 
بامل�سارع فالباب )فَعل يفُعل( بفتح العني يف املا�سي و�سمها يف امل�سارع، فلريجعوا 

اإىل مقدمته ليعرفوا ا�سطلحاته«)1(.

، فاإن  اأمر القرار يتعلق بن�ساء النبي  اأن  اإىل  واإذا كانت نظرية تذهب 
ثمانية  ت�سمان  ت�سبقها  التي  والآية  القرار  اآية  اإىل  ا�ستناًدا  يوافقها  ل  الغلييني 
بالقول،  اخل�سوع  عدم  وهي  �سواء،  فيها  الن�ساء  اأن  عاقل يف  يرتاب  ل  تكاليف 
حلاجة  اإل  البيوت  يف  القرار  ووجوب  مبعروف،  احلاجة  عند  الرجال  وخماطبة 
اهلل  واإطاعة  الزكاة،  واإيتاء  ال�سلة،  واإقامة  اخلروج،  عند  التربج  وعدم  م�سروعة، 
ور�سوله، واأن يجعلن منازلهن جمال�ص يتلى فيها كتاب اهلل، وبالطبع هذا ل يخ�ص 

ن�ساءه �سلوات اهلل عليه رغم اأنهن املخاطبات.

)1(  املرجع ال�سابق، �ص 157.
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6- خامتتا الكتابني

تختتم نظرية كتابها بق�سم خا�ص عنونته »املعار�سات والردود« وتناولت 
فيه اآراء خم�سة من معار�سي ال�سفور جميعهم من ال�سيوخ، وهم: قا�سي ال�سرع 
اإبراهيم  وال�سيخ  البغدادي،  �سعيد  وال�سيخ  ا�سمه،  ذكر  دون  هكذا   - ال�سابق 
ويغلب  الغلييني.  م�سطفى  وال�سيخ  رحيم،  وال�سيخ حممد  الأزهري،  القاياتي 
�سابها  وقد  باحلجة،  احلجة  مقارعة  وعدم  ال�سجايل  الطابع  املناق�سات  هذه  على 
الكثري من العبارات التي تخرج عن �سياق املجادلة اإىل ال�سخرية وال�ستهزاء)1(، 
ولعل هذا الطابع ما جعل باحًثا مثل فهمي جدعان ي�سف اجلدل الذي اأحدثه 
هادئة  فكرية  مناق�سة  يكن  ومل  الأدبية«)2(،  الف�سيحة  »طابع  اتخذ  باأنه  الكتاب 
اأن  ينبغي  كان  م�سائل ح�سا�سة  ال�سواب يف  اأوجه  وترجيح  الآراء،  تبني  غايتها 

تدر�ص بروية. 

وبدوره مل ي�ساأ الغلييني التطرق يف كتابه اإىل هذا الق�سم؛ خ�سية اتهامه 
التعليق  اإهمال الغلييني  اأن  اأنه انطلق يف معار�سته من دواٍع �سخ�سية، وبراأينا 
كان مفيًدا من ناحية التاأكيد على اأنه كان يدافع عما ثبت من �سرائع الدين، دون 

ا على ال�سيخ الأزهري من اأن »الأوىل ب�سيدي املر�سد اأن يتحجب، وي�سع  )1(   انظر على �سبيل املثال ما ذكرته نظرية ردًّ
النقاب على وجهه مثل الن�ساء؛ ليمتاز عن �سائر احليوانات«، ال�سفور واحلجاب، �ص 325. 

)2(  فهمي جدعان، اأ�س�ص التقدم عند مفكري الإ�سلم يف العامل العربي احلديث، مرجع �سابق، �ص491.
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الدفاع عن رموزه و�سخو�سه مهما علت مكانتهم ومنزلتهم.  

موؤلفي  وبني  بينه  اخللف  وجه  فيها  يحدد  اأن  اأراد  فقد  كتابه  خامتة  اأما 
من  املراأة  اإخراج  يريدون  اأنهم  يف  وح�سرها  املفرت�سني-  واحلجاب«-  »ال�سفور 
بيتها اإىل معرتك احلياة، �سافرة خمتلطة بالرجال؛ فتف�سد فطرتها وتن�سى ما خلقت 
لأجله. اأما هو فرييد اأن تظل املراأة تعمل ما ينا�سب فطرتها ويلئم غريزتها. ول 
يفوته اأن يذكر »كلمة حق« يف نظرية، واأنها فتاة مهذبة، طيبة النف�ص، كرمية اخللق، 
اإليها؛  بعيدة عن التربج واخللعة، ولكنها خدعت حني اأغروها بن�سبة الكتاب 

فظنت اأنه موافق للدين، وعليها الآن اأن ترباأ اإىل اهلل مما ورد فيه. 

�صاد�ًصا- اأبعاد الأزمة وتداعياتها

وا�سعة،  وجدالت  نقا�سات  �سدوره  فور  واحلجاب«  »ال�سفور  كتاب  اأثار 
�سبهها البع�ص مبا اأحدثه كتاب »حترير املراأة« يف م�سر عام 1899م، وقد اأوردت 
ا من الردود والنقا�سات  نظرية زين الدين يف كتابها »الفتاة وال�سيوخ« جزًءا هامًّ
من  وحفظها  الفكرية  املعركة  هذه  توثيق  كفل  ما  وهو  الكتاب،  تناولت  التي 
الندثار، ومل يكن دافع الكاتبة للقيام بذلك هو احلفظ اأو التوثيق، واإنا حركتها 
الرغبة يف الرد على منتقديها الذين ادعوا اأن كتابها ل ي�ستحق اهتماًما، واأنه مملوء 
ا بذكر تقريظ كتابها  اأن تدح�ص ذلك عمليًّ بالرتهات واحلجج الفارغة؛ فاأرادت 
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من قبل اأعلم الكتاب وال�سعراء)1(، وجل هوؤلء اكتفوا بتقريظ الكتاب والكاتبة 
اأن هناك ثلث مداخلت  اإل  ب�سكل حقيقي،  املثارة  الق�سايا  اإىل  التطرق  دون 

حتمل اإ�سارات ميكن التوقف عندها:

املداخلة الأوىل قدمها ال�سيخ علي عبد الرازق )ت1966م( على �سفحات 
جملة الهلل )عدد اأغ�سط�ص 1928م( ويف مفتتحها قارن م�سرية ال�سفور يف م�سر 
وال�سام، وذهب اإىل اأن م�سر قد ا�ستطاعت اأن تتجاوز البحث النظري يف م�ساألة 
ال�سفور  عن  يت�ساءلون  ل  اأ�سبحوا  امل�سريني  اإن  التنفيذ، حتى  طور  اإىل  ال�سفور 
اأهو من الدين اأم ل؟ اأما ال�سوريون فلم يربحوا بعد الطور النظري، اإل اأن �سدور 
»ال�سفور واحلجاب« مّثل بالن�سبة اإليه انتقاًل من الطور النظري اإىل الطور العملي. 

ما  واأ�سد  بالكتاب،  اغتباطه  الرازق  عبد  ال�سيخ  اأعلن  املنطلق  هذا  من 
اأغبطه نهو�ص �سابة فتية بالدعوة اإىل ما تعتقده اإ�سلًحا، حتى واإن كان يف هذا 
الإ�سلح خروج عن املاألوف ومعار�سة لل�سيوخ واملتقدمني. لكن هذه الغبطة مل 
متنعه من الإ�سارة اإىل م�ساألة هامة حيث يقول: »اإن تكن الآن�سة نظرية زين الدين 
قد اأرادت بكتابها جمرد الدعوة اإىل ال�سفور عن طريق البحث الديني واجلدل، 
اأرادت  اإن تكن  اأما  فقد اهتدت اإىل طريق من طرق الدعوة املو�سلة اإىل الغاية. 
بكتابها اأن تخو�ص مع اخلائ�سني يف غمار املناق�سات الدينية، فذلك جمال نرجو 

بيهم، خليل مطران، معروف  الريحاين، حممد كرد علي، جربان خليل جربان، حممد جميل  اأمني  هوؤلء  )1(   من 
الر�سايف، ال�سيخ يو�سف الفقيه، )الفتاة وال�سيوخ، �ص 140-139(. 
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ونزعاتها  الغايل،  اإ�سفاًقا على جمهودها  فيه،  التوغل  بنف�سها عن  الآن�سة  ترباأ  اأن 
الكرمية، و�سبابها املتحم�ص، اأن ت�سيع يف ذلك املجال التائه العقيم«)1(.

املداخلة الثانية لل�سيخ عبد القادر املغربي )ت 1956م( وقد ن�سرت يف 
باملو�سوعة  �سبيًها  فوجده  الكتاب  طالع  اأنه  فيها  وجاء  البريوتية،  الأحرار  جريدة 
يرد  اأن  ما ميكن  وت�سمينه كل  اأطرافه،  باملو�سوع من جميع  الإحاطة  من حيث 
اإىل الذهن من العرتا�سات، ثم الرد عليها بطرق عقلية ودينية. ويعطف ال�سيخ 
على فائدتني وجدهما يف الكتاب بعيًدا عن م�ساألة ال�سفور، وهما: اأن الكاتبة يف 
عكوفها على درا�سة القراآن الكرمي والأحاديث النبوية اأثبتت اأن الطائفة الدرزية - 
واإن اختلفت يف تقاليدها وتاريخها عن الفرق الإ�سلمية الأخرى - تعلن مت�سكها 
�ساأن الإ�سلح  اأن  اإىل  امل�سلمني جميًعا  تنبيهها  الثانية  والفائدة  بعروة الإ�سلم. 

الجتماعي ل يقع اإل عن طريق الدين. 

اأما املداخلة الثالثة والأخرية فهي لإ�سماعيل مظهر )ت1962م(، الذي 
انطلق من اعتبار الكتاب »اأقوم كتاب اأ�سدرته كاتبة �سرقية«، وحث القراء على 
نتجت  اأمل  لأنه �سرخة  بل  ال�سفور،  ا يف  علميًّ كتابًا  بو�سفه  لي�ص  ولكن  قراءته، 
تف�سح  اأن  منها  يطلب  الكاتبة  اإىل  مظهر  وتوجه  الن�ساء.  لواقع  حزينة  امراأة  عن 
�سدرها للنقد، حيث وجه اإليها ثلثة انتقادات، هي: ا�ستخدامها لغة عاطفية يف 
حماولة منها للتاأثري على قرائها، وجلووؤها اإىل طرح اأ�سئلة والإجابة عليها باإجابات 

)1(  نظرية زين الدين، الفتاة وال�سيوخ، مرجع �سابق، �ص152.
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ا�ستفهامية »اأي بدًل من اأن جتيب انقلبت �سائلة وقد تهربت يف عدة مواقف من 
ا لراأيها - وما اأكرث اأحاديثها - زاغت  الإجابة«، وباأنها »اإذا واجهت حديثا م�سادًّ
اأي عقبة  واإذا وجدت  املفتعلة،  التكلم عن الأحاديث  عن طريقه، واأكرثت من 
جام  روؤو�سهم  على  و�سبت  الأعلم،  العلماء  �سوب  وجهها  حولت  �سبيلها  يف 

غ�سبها، لأنهم جامدون ولأنهم ولأنهم..«)1(.

ويف اجلهة املقابلة ا�سطف املعار�سون من ال�سيوخ والوطنيني واملثقفني بل 
اأن�سار ال�سفور ممن انتقدوا موقف نظرية من النتداب)2(، وقد قام بع�ص العلماء 
اإليه نظرية، واأهمها على الإطلق كتاب »نظرات  بو�سع موؤلفات تفند ما ذهبت 
ور�سالة »يف م�سروعية  الغلييني،  لل�سيخ م�سطفى  ال�سفور واحلجاب«  يف كتاب 
اأقوال  خل�سة  فيها  ذكر  التي  بريوت  مفتي  جنا  م�سطفى  لل�سيخ  احلجاب« 
د فيها اآراء ال�سفوريني، وقد مت توزيع هذه  املف�سرين والفقهاء املتعلقة باحلجاب، وفنَّ
الر�سالة جمانًا يف بريوت)3(، ور�سالة »القول ال�سواب يف م�ساألة احلجاب« لل�سيخ 
�سعيد اإيا�ص، وكتاب »ك�سف احلجاب عن اأ�سرار ال�سفور واحلجاب« لل�سيخ �سعيد 
اجلابي)4(، الذي يبدو اأنه انفعل ب�سدة حتى اأنه نظم ق�سيدة عرب فيها عن غ�سبته 

)1(   نقًل عن عايدة اجلوهري، رمزية احلجاب مفاهيم ودللت، �ص 246-245. 
)2(   من هوؤلء ال�سيد خري الدين الأحدب �ساحب جريدة العهد الذي �سحى مببدئه ال�سفوري- ح�سب تعبري نظرية - 

ملا امتدحت دولة النتداب، انظر: نظرية زين الدين، الفتاة وال�سيوخ، مرجع �سابق، �ص64. 
)3(   ر�سيد ر�سا، جملة املنار، القاهرة: املجلد 29، ربيع الآخر 1347هـ/اأكتوبر 1928م، �ص 475.

)4(   ال�سيخ �سعيد اجلابي )ت 1948م( واعظ �سوري، ولد يف حماة، تعلم بها، واأقام ب�سع �سنوات يف اإ�سطنبول، وات�سل 
ا يف امل�ساجد اإىل اأن تويف، �سارك يف الثورة ال�سورية  بال�سيخني الأفغاين وحممد عبده، وعمل يف بلده مدر�ًسا عامًّ
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من الكاتبة ودعوتها، جاء فيها: 

      هــــــذا كتـــــاُبك ناطــق يف اآدم              وبنيه وهو بكل قــدٍح حـــافل
     و�صف الرجاَل بكل ما هو خمِجٌل              وباأنهــم مل ُيلَف فيهـــم عـادل
     مهاًل »نظـــــريُة« اإّن َمْن اأغ�صبِتهم             كٌل عِن ال�ّصرف امل�صوِن ينا�صل
     ل تطلبي للمح�صنات �صـــفوَرهن              ففي النقاب الغ�ّص نعَم احلائل

مت اإليها للفجــوِر و�صائل)1(      رفُع النقـــاِب و�صـــيلٌة اإن ُحّبذت              �صُ

والأدب  ال�سحافة  اأهل  من  نظرية  طرحته  ما  على  للرد  ت�سدى  وممن 
الأ�ستاذ �سليم حمدان)1()ت1968م( يف كتابه »املدنية واحلجاب« الذي ق�سمه 
العاملي،  ال�سعيد  على  املراأة  ق�سية  لتطور  الأول  الق�سم  يف  عر�ص  ق�سمني:  اإىل 

)1925م( ، ومن اأهم موؤلفاته: »النقد والتزييف«، و»التبيني يف الرد على املب�سرين«، و»هداية الع�سريني اإىل حما�سن 
الدين«، الزركلي، الأعلم، مرجع �سابق، ج 3.

)1( معجم البابطني ل�سعراء العربية يف القرنني التا�سع ع�سر والع�سرين، على �سبكة الإنرتنت: 
http://www.almoajam.org/poet_details.php?id=6464  

)2(   �سليم عبا�ص حمدان، )1892 - 1968م( �ساعر واأديب لبناين ولد وعا�ص يف لبنان، والوليات املتحدة الأمريكية 
بالتجارة ثم  اإىل الوليات املتحدة الأمريكية )1907م( حيث عمل  وم�سر، وفل�سطني، و�سورية، هاجر مع �سقيقه 
ال�سيا�سية  ن�ساطاته  جانب  اإىل  والرتجمة  بالتاأليف  وعمل  الأوىل،  العاملية  احلرب  بعد  لبنان  اإىل  وعاد  بال�سحافة، 
والأدبية، كما عمل معلًما يف املدر�سة الداودية، واأ�سدر جريدة ال�سفاء ببريوت )1927 – 1928م( التي اأزعجت 
املدار�ص  بالتدري�ص يف عدد من  الدروز، حيث عمل  اإىل جبل  بعدها  انتقل  املقاوم،  باجتاهها  الفرن�سي  الحتلل 
الر�سمية، منها مدر�سة »بي�سوب �سكول« املتخ�س�سة بتعليم العربية لغري الناطقني بها، من اأهم دواوينه احلمدانيات، 

واأطياف. ارجع اإىل: معجم البابطني ل�سعراء العربية يف القرنني التا�سع ع�سر والع�سرين، على �سبكة الإنرتنت: 
http://www.almoajam.org/poet_details.php?id=2892 
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والق�سم الثاين خ�س�سه للحديث حول كتاب »ال�سفور واحلجاب« )ملنتحلته نظرية 
زين الدين(!.

التي  ال�سحفية  املقالت  من  عدد  هناك  الكتب،  هذه  اإىل  وبالإ�سافة   
دبجها معار�سو نظرية، فقد كتب ال�سيد حمب الدين اخلطيب يف جريدة الفتح 
قاموا  واأنهم  وراءه،  يقفون  التغريب  رواد  اإن  القول  اإىل  وذهب  بالكتاب،  مندًدا 
اأ�ساد  كما  والعراق،  وال�سام  م�سر  يف  بالكتاب  للإ�سادة  �سخمة  دعائية  بحملة 
بالكتاب الذي و�سعه اجلابي للرد على نظرية، وقد عاود اخلطيب مهاجمة الكاتبة 
اإثر �سدور كتابها »الفتاة وال�سيوخ«)1(. وممن كتب يف هذا املو�سوع ال�سيخ حممد 
عارف الزين )ت1960م( الدرزي �ساحب جملة »العرفان« التي لعبت دوًرا يف 
بلورة الفكر والهوية الدرزية يف اإطار دولة لبنان الكبري)2(، ويلحظ اأن ال�سيخ مل 
يطعن يف وطنيتها، اأو يرميها بالتع�سف يف قراءة الن�ص القراآين، واإنا عار�سها من 
ل  لأنه  ديننا؛  عنه  يبحث  مما  وال�سفور  احلجاب  ول  الربنيطة  لب�ص  »ل  اأنه  جهة 
�سراحة يف الدين توؤيد احلل واحلرمة، بل ذلك من العادات القومية«، وبالتايل ل 

ينبغي اأن يدخل الدين يف مثل هذه الأمور)3(. 

)1(  جمال عبد احلي عمر النجار، �سحافة الجتاه الإ�سلمي فيما بني احلربني العامليتني، دار الوفاء، املن�سورة، 2000م، 
�ص 242.

)2(  رغداء النحا�ص، مئوية جملة »العرفان« )5 �سباط 1909 - 5 �سباط 2009(. اأحمد عارف الزين: ال�سيخ احلداثي 
من جبل عامل. 

http://www.saidasea.com/index.php?s=news&nid=5270

)3(  نظرية زين الدين، الفتاة وال�سيوخ، مرجع �سابق، �ص 20. 
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اإقحام  وب�سفة عامة ميكن اإجمال النتقادات التي وجّهت اإىل نظرية يف 
ال�سلطات الأجنبية يف �ساأن ديني ووطني، وانبهارها باحل�سارة الغربية وحطها من 
�ساأن املدنية الإ�سلمية، وباأنها ترنو اإىل الطعن يف الإ�سلم وتغريب ن�سائه، اأما من 
اإنها اعتمدت على الأحاديث املو�سوعة، ف�سًل  املاآخذ املنهجية فقد قيل  ناحية 
عن جهلها باأبجديات البحث ال�سرعي، وعدم اإحاطتها بقواعد اللغة العربية الذي 
جعلها ت�سع تاأويلت ل تتحملها اللغة، وكان ميكن ملثل هذه النتقادات اأن متر 
ب�سكل تلقائي لو مل تخالطها اتهامات باأن الكتاب ل ين�سب اإىل موؤلفته، واإنا هو 
موؤلف جماعي �سارك يف تاأليفه امل�سلم ال�سني وامل�سلم ال�سيعي واملب�سر والن�سراين 
والعلماين وامللحد يف موؤامرة غايتها و�سم الإ�سلم باأنه دين غري متح�سر ي�ستعبد 
الن�ساء، كما مت الربط بني �ساحبة الكتاب وخمططات التب�سري التي بلغت اأوجها 
الكتاب  �سدور  مع  متزامن  وقت  يف  بالقد�ص  التب�سريية  الهيئات  موؤمتر  بانعقاد 
)رم�سان 1346هـ/مار�ص-اإبريل 1928م(، ومما جعل من قبول هذا التهام ممكًنا 
ت�سع  اأن  الراهبات  خريجة  عمرها  من  الع�سرين  يف  لفتاة  ميكن  ل  باأنه  الدعاء 
مثل هذا الكتاب الذي يحتاج اإىل معرفة دينية متعمقة، هذا بالإ�سافة اإىل وقوف 
عنا�سر ل ميكن و�سفها بالت�سدد الإ�سلمي يف �سف املعار�سة، ذلك اأن الت�سكك 
قد امتد اإىل الن�سويات اللبنانيات، مثل: عنربة �سلم اخلالدي التي رف�ست ن�سبة 

الكتاب اإىل نظرية زين الدين.
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�ساحب هذه التهامات حركة ن�سطة، فقد طلب املفو�ص ال�سامي الفرن�سي 
ترجمة �سفحات من »ال�سفور واحلجاب« اإىل الفرن�سية، واأر�سلت املفو�سية ال�سكر 
نهج  التب�سرييتان  الأ�سبوعية  والن�سرة  الب�سري  �سحيفتا  امتدحت  كما  ملوؤلفته)1(، 
الآباء  له  وعر�ص  الجتماعية،  والق�سايا  املراأة  ق�سية  مع  التعاطي  يف  الكتاب 
واملب�سرون يف ال�سحف)2(، ويف اجلهة املقابلة قام بع�ص ال�سيوخ مبهاجمة الكتاب 
بيع  لعدم  املكتبات  على  ال�سغط  ال�سباب  بع�ص  وحاول  امل�ساجد،  خطب  يف 
الكتاب، وادعت نظرية اأنه مت توزيع من�سورات تتوعدها، وتدعو امل�سلمني لإحباط 
املوؤامرة التب�سريية، واأنها تلقت تهديدات بالقتل، ح�سبما �سرحت بعد عقود من 

انتهاء الأزمة)3(. 

ا يف كتابها الثاين »الفتاة  ومن جهتها اأنكرت نظرية هذا التهامات قطعيًّ
وال�سيوخ«، حيث ذكرت اأنها اعتكفت يف غرفة منفردة من اأجل التفرغ للكتابة، 
اأن ي�سرتكا  اأبيها واأ�ستاذها يف اللغة العربية دون  اإل على  ومل تقع عينها خللها 
قدراتها  ت�سكك يف  التي  الغلييني  اتهامات  اإىل  والتفتت  التاأليف)4(.  معها يف 
اآثار كل منا  اإن  على الكتابة ودنو منزلتها العلمية قائلة: »اأنا ل�ست دونك علًما، 
يتعذر  القراءة والكتابة ل  يعلم  اإن من  واأ�سافت  فيما كتب دالة على قدره«)5(، 

)1(  املرجع ال�سابق، �ص 140.
)2( انظر: املرجع ال�سابق، �ص 233، 277، وكلمة الأب الي�سوعي لمن�ص، �ص256. 

)3( عايدة اجلوهري، رمزية احلجاب، مرجع �سابق، �ص 258.
)4( نظرية زين الدين، الفتاة وال�سيوخ، مرجع �سابق، �ص 22.

)5( املرجع ال�سابق، �ص295.
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عليه اأن يجمع الآيات القراآنية والأحاديث النبوية التي تعزز راأيه. ثم حتولت من 
خندق الدفاع اإىل الهجوم فتحدت خ�سمها اأن ياأتي بربهان يثبت �سدق ادعائه، 
به  واإذا  الدين،  حماية  بدعوى  امل�ساجد  يف  امل�سلمني  اأموال  جمع  باأنه  واتهمته 

يوجهها نحو النتقام من فتاة م�سلمة)1(. 

اأن  نظرية  ذكرت  فقد  الفرن�سية  بال�سلطات  ال�ستنجاد  يخ�ص  وفيما 
واأنها ما ق�سدت من خماطبتها  ترد يف ذهنها حني و�سعت كتابها،  ال�سيا�سة مل 
طرقوا  من  هم  ال�سفور  اأن�سار  باأن  وردت  املراأة،  عن  الدفاع  تاأمني  اإل  ال�سلطات 
اأبواب املفو�سية اأوًل، وت�ساءلت: ملاذا يبيحون لأنف�سهم اأن ي�ستعينوا بال�سلطات 
اأن م�ساألة  اإن فعلوا ذلك؟ والواقع  يف كل �ساأن من �سئونهم ويجرموا خ�سومهم 
اأثارته،  الذي  ال�ستياء  اأبعاد  لفهم  التو�سيح  بع�ص  حتتاج  بال�سلطات  ال�ستنجاد 
ذلك اأن خماطبتها ال�سلطة الفرن�سية مل تكن واقعة مفردة واإنا تعددت املخاطبات؛ 
فمرة خاطبتها يف مفتتح كتابها »ال�سفور واحلجاب« وقد اأ�سلفنا ذكرها، ومرة ثانية 
وجهت ر�سالة للمفو�سية الفرن�سية مبنا�سبة �سدور الكتاب، ومرة ثالثة اإثر �سدور 
»الفتاة وال�سيوخ«. وقد لحظنا اأنه بينما اقت�سرت ر�سالتها الأوىل للمفو�سية على 
خم�ص �سفحات فاإن الثانية تعدت الع�سرين �سفحة، قدمت خللها حتليًل لأبعاد 
املعركة الدائرة حول الكتاب، واأ�سافت اأنها تعر�ست للنتقاد ب�سبب امتداحها 

فرن�سا واحل�سارة الغربية، وعدم انتقادها الأن�سطة التب�سريية)2(.  

)1(  املرجع ال�سابق، �ص 295. 
)2(   راجع: نظرية زين الدين، ر�سالتان اإىل مقام النتداب من موؤلفة »الفتاة وال�سيوخ« و »ال�سفور واحلجاب«، مرجع �سابق.
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اأما النتقادات املتعلقة بالأحاديث املكذوبة؛ فهذه مل تتوقف اأمامها نظرية 
ا - وما كانت ت�ستطيع - واإنا ح�سمتها بحجة عقلية، حني  طويًل، ومل حت�سمها علميًّ
ذكرت اأنها هي الأخرى تتحفظ على بع�ص الأحاديث التي اأوردها خ�سومها »ومبا 
رووا،  مبا  نقلت والأخذ  ما  اإهمال  اأن  ومبا  التناق�ص...  ال�سنية جتل عن  ال�سنة  اأن 
اأو اإهمال ما رووا والأخذ مبا نقلت، اأمر لبد منه للأمة تنزيًها لل�سنة ال�سنية عن 
التناق�ص، فلتحكم الأمة واأمامها كتاب اهلل: اأمن م�سلحة الإ�سلم اأن ينبذوا ما 
نقلت الفتاة وياأخذوا مبا روى معار�سوها اأم اأن من م�سلحتهم اأن ياأخذوا مبا نقلت 

الفتاة وينبذوا الروايات والأقوال الأخرى«)1(.

هدوًءا  اأكرث  اأخرى  زوايا  من  الآن  الأزمة  اإىل  املعا�سرون  الباحثون  ينظر 
واأعمق يف التناول، هناك توافق عام على اأن نظرية هي موؤلفة الكتاب)2(؛ لدواعي 
وحدة املنهج املتبع، ووحدة الأ�سلوب، وات�ساق الأفكار يف كتابيها، ولتعذر اجتماع 
جمموعات غري متاآلفة اأو متجان�سة على و�سع كتاب ون�سبته اإىل فتاة. ورغم هذا 
متيل الباحثة اإىل اأن عدًدا من الت�ساوؤلت مل يتم ح�سمها يف هذه امل�ساألة، ومنها 
تف�سري ات�ساع جبهة املعار�سة على هذا النحو الوا�سع، وت�سكلها من عنا�سر فكرية 
متباينة، ومنها الإخفاق الذريع الذي مني به كتابها الثاين الذي مل ت�ستطع اأن 
ا، ومنها وجود �سواهد  تربهن خلله على اأنها كاتبة حقيقية متتلك م�سروًعا فكريًّ

)1(  نظرية زين الدين، الفتاة وال�سيوخ، مرجع �سابق، �ص 286.
)2(   يجمع كل من اأماين �سالح، فاطمة الزهراء اأزرويل، عايدة اجلوهري، بوعلي يا�سني، م�سعود �ساهر على اأن الكتاب 

يعود لنظرية زين الدين.
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اأن هناك من قدم لها يد العون وامل�ساعدة، فاأنى لها على �سبيل املثال اأن  توؤكد 
تلتقط اأخطاء الغلييني اللغوية قطب اللغة العربية يف كتابها »الفتاة وال�سيوخ«، 
وهي التي ل جُتيد اللغة العربية، وت�ستعني مبن ي�سوب لها ما تكتب نحًوا و�سياغة. 

املعا�سرين  الباحثني  من  فريق  يذهب  الكتاب،  انتحال  مل�ساألة  وجتاوًزا 
هو  واأن خطابها  الإ�سلمي،  التجديد  ملدر�سة  الن�سائية  املمثلة  هي  نظرية  اأن  اإىل 
امتداد لفكر ال�سيخ حممد عبده )ت1905( وقا�سم اأمني )ت1908(، يف وقت 
الإخوان  تاأ�سي�ص جماعة  التنويرية يف م�سر مع  املدر�سة  فيه �سوت هذه  �سُعف 
امل�سلمني)1(، ورمبا تكون اإحالت نظرية املتكررة اإليهما قد غذت ذلك العتقاد، 
اإل اأن هناك ما يجعل من الت�سليم بذلك متعذًرا، فنظرية ل تنتمي اإىل دائرة العلم 
ب�سكل فردي، واجتهادها يف الطلع  تاأخذ على عاتقها درا�سته  ال�سرعي، ومل 
على ب�سع كتابات تراثية ويف م�سائل بعينها ل يعني اأنها اأحاطت بالعلم ال�سرعي 

وبلغت منزلة تكافئ قط منزلة الإمام حممد عبده.

اأما من جهة املقارنة والربط بني م�سروعي قا�سم اأمني ونظرية زين الدين؛ 
اأنها جعلت ال�سفور علة التقدم والرتقي، واأنها  فهناك قوا�سم بينهما تتلخ�ص يف 
من  اأرقى  ال�سافر  العامل  اأن  اإىل  ذهبت  الإ�سلمية، حني  املدنية  �ساأن  من  قللت 
العامل املحجب)2(، اإل اأن نظرية تفرتق يف عدد من الأمور اأهمها النظر اإىل الوجود 

)1( بوعلي يا�سني، حقوق املراأة يف الكتابة العربية منذ ع�سر النه�سة، دم�سق، دار الطليعة اجلديدة، 1998م، �ص 94.
)2( فهمي جدعان، اأ�س�ص التقدم عند مفكري الإ�سلم، مرجع �سابق، �ص 491.
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الأجنبي ومراميه، وعدم و�سوح املرجعية الإ�سلمية، ورغبتها يف الإطاحة ب�سلطة 
الرتاث، وعدم الن�سباط املنهجي، واإق�ساء اخل�سوم، وهذه كلها اأمور ترجح وجود 
اختلفات جوهرية بني امل�سروعني، وقد ح�سم هذه امل�ساألة خطاب نظرية الذي 
من  يجعل  على حني  الأعظم«  »امل�سلح  باأنه  الدوام  على  اأتاتورك  كمال  ي�سف 

قا�سم اأمني »امل�سلح الكبري«. 

ثار  الن�سيان،  طي  كتابها  ودخول  نظرية  تواري  من  طويلة  �سنوات  بعد 
به  عوملت  الذي  والتجاهل  بل  الن�سيان،  هذا  دواعي  حول  موؤخًرا  الت�ساوؤل 
بع�ص  فيه  اأ�سهمت  وقد  ذكوري«،  افتئات  »حم�ص  باأنه  قائل  فمن  عقود،  طيلة 
الن�سويات ذوات الجتاه التغريبـي ممن اأردن اإ�سعاف الرافد الإ�سلمي يف احلركة 
الن�سوية)1(، ومن قائل يف اجلهة املقابلة اإن الرتكيز على بع�ص الرائدات الن�سويات 
يخ�سع لعملية دقيقة حيث ت�ستبعد من دخلت يف مواجهة مع املجتمع التقليدي 
هناك  اأن  نعتقد  فاإننا  الإق�ساء  م�ساألة  عن  وبعيًدا  ال�سائد)2(.  اخلطاب  وفككت 

عوامل مو�سوعية جعلت من تواجد م�سروع نظرية اأمًرا متعذًرا، وهي: 

- منذ الثلثينيات ت�ساعدت حدة املواجهة مع ال�ستعمار الغربي، والتي 
ال�ستعمار،  مقاومة  انخرطت يف  نخب  يد  على  القومية  الدولة  بتاأ�سي�ص  انتهت 
تتغزل  فكرية  م�سروعات  يتحمل  للغرب  املعادي  العام  املناخ  يكن  وبالتايل مل 

)1(  اأماين �سالح، دورية املراأة واحل�سارة، مرجع �سابق، �ص 260.
)2( عايدة اجلوهري، رمزية احلجاب، مرجع �سابق، �ص35. 
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يف ال�ستعمار واحل�سارة الغربية، اأو تثني على جهود املب�سرين يف حتقيق النه�سة 
التعليمية. 

- يرتبط بهذا جلوء نظرية اإىل القتبا�ص عن التوراة، وهي م�ساألة اأ�سبحت 
تثري ح�سا�سيات كبرية مع بروز م�سكلة التواجد ال�سهيوين يف فل�سطني، ون�سوء 

الدولة العربية. 

- مل ت�ستطع نظرية اإثبات قدراتها ككاتبة يف »الفتاة وال�سيوخ« الذي كانت 
غايته الرد على املعار�سني بكتاب تربز من خلله قدراتها على التاأليف. ومن اأجل 
التي  واملرا�سلت  واخلطابات  للمقالت  الكاملة  الن�سو�ص  الغاية ح�سدت  هذه 
تبادلتها فلم تف بالغر�ص، فراحت تعيد �سرد �سفحات كاملة من كتابها الأول 
لتذكرنا مبا قالت يف املوا�سع املختلفة، اإ�سافة اإىل اإفراطها املعهود يف ال�ست�سهادات 
قدرة  اأثبتت  اإذ  املرجوة؛  النتيجة  عك�ص  اإىل  ذلك  فاأدى  رابط،  يربطها  ل  التي 

حمدودة على اإنتاج ن�ص متما�سك بعيًدا عن النقل والقتبا�ص. 

على اأي حال رغم هذا التجاهل الذي عوملت به فاإنه من الوا�سح اأنه يف 
طريقه اإىل الزوال؛ ففي عام )2008م( احتفلت بلدة بعقلني اللبنانية مبئوية نظرية 
زين الدين يف تظاهرة ثقافية كربى، وهناك عدد من الدرا�سات احلديثة تناولت 
اأنه  اإىل  الكاتبة، وذهبت  اإيجابية جتاه  روؤى  الفكري، وحملت جميعها  م�سروعها 
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رغم بع�ص امل�سكلت املنهجية فاإن جهدها النقدي يعدُّ اإحدى علمات حركة 
الإ�سلح يف بلد ال�سام يف الع�سر احلديث.

واحلجــاب«  »ال�ســفور  كتابي  لأطروحات  ال�ستعرا�ص  هذا  ختام  يف 
و»نظرات يف كتاب ال�سفور واحلجاب« وبعد ان�سواء عقود طويلة على �سدورهما؛ 
احلجاب  اأزمة  �سعيد  على  املهمة  املحطات  اإحدى  ي�سكلن  اإنهما  القول  ميكن 
التي ل تكاد تهداأ يف مكان حتى تنبعث جمدًدا يف مكان اآخر، ول يبدو اأن الأزمة 
يف طريقها اإىل الحتواء، بل يبدو اأنها يف طور المتداد، فقد جتاوزت اإىل العامل 
الغربي يف مطلع الألفية اجلديدة. وهو ما يجعل من م�سروع الكتابني م�سروًعا غري 
منق�ٍص وقائعه، وبالتايل هناك اإمكانية لل�ستفادة من بع�ص ما طرح فيهما من اأفكار 

بهذا ال�ساأن، والبناء عليها يف اأعمال اأخرى معا�سرة.   

من جهة ثانية ينبغي اللتفات اإىل اأن هذه الأهمية ل تقت�سر على مقاربة 
ق�سية احلجاب، بل ترتبط مبا ي�سمى قراءة الن�ص الديني من منظور ن�سوي، وهذه 
القراءة ت�سكل اأحد الأ�سباب املهمة وراء بعث احلركة الن�سوية العربية للكتاب يف 
هذا التوقيت، فهناك حماولت اأخرى معا�سرة ت�ستهدف اإجناز قراءة ن�سوية للن�ص 
املحاولة  هذه  على  الطلع  لها  بالن�سبة  ال�سروري  ومن  و�سنة(  )قراآن  الديني 
فيها،  وال�سعف  القوة  وتقييمها بجدية، ومتييز عنا�سر  اأجنزتها نظرية،  التي  الأوىل 
ا،  ا هامًّ ويف املقابل فاإن جهد الغلييني يف تفكيك هذه الأطروحة يعد جهًدا نقديًّ

وينبغي ال�ستئنا�ص به حني نقارب القراءات الن�سوية املعا�سرة للن�ص.  



�صفحة الغالف الداخلي لآخر طبعة للكتاب �صدرت في حياة الموؤلف
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قال اهلل تعاىل:  نث ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  مث ]طه/ 2[.

مئ   حئ    جئ   یی   ی   ی    ىئ   ىئ   ىئ   ېئ   نث   تعاىل:  وقال 
جث   يت   ىت   ختمت   حت   جت   يب   ىب      مب   خب   حب   جب        يئ   ىئ  

مثمث  ]الن�ساء/ 59[.

ڀ    ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ     ٱ   نث  تعاىل:  وقال 
ٺٺ  ٺ  ٺ    ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ     ٹمث ]البقرة/ 170[

ڇ   چ    چ   چ      ڃچ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   نث  تعاىل:  وقال 
ڇ. ڇ  ڍ  ڍ      ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈمث ]الأحزاب/ 66 - 67[

وقال تعاىل: نثڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ     ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ 
ڇ  ڍ  ڍ     ڌمث  ]يون�ص/ 35[.

املقدمة
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ال�صـفور واحلجـاب

وقال تعاىل: نثہ  ہ.ہ  ھ  ھ  ھ  ھے   ے  ۓ  
ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  مث  ]الزمر/ 17 - 18[

ِة. وُكلُّ َحِديٍث ل  نَّ وقال ر�سول اهلل : »ُكلُّ �َسيٍء َمرُدوٌد اإىل الِكَتاِب وال�سُّ
يَواِفُق ِكَتاَب اهلل َفُهو ُزخُرٌف«.



إليك يا أبي

باكورة  آلالئك،  شكري  معرض  يف  أهدي،  إليك 
آثاري »السفور واحلجاب«. وما هي إال انعكاس ألشعة نور 
علمك، وحرية إرادتك وفكرك، أنارنا اهلل وأنار األمة باهلدى، 

ووفَّقنا، ووفَّقها إىل الطريق السوي، والصراط املستقيم.

              ابنتك نظرية

اإهداء الكتاب

إىل أبي/ سعيد بك زين الدين

الرئي�ص الأول ملحكمة ال�صتئناف يف اجلمهورية اللبنانية





ُيْرفع الغطاء عن ب�سرها  اأما بعد ...  فكل م�سلمة  اأبتدئ،  با�سم اهلل 
وتعلم  احلرية،  اأنوار  كتابه من  عليها يف  تعاىل  اهلل  اأفا�ص  ما  وب�سريتها فرتى 
عطف نبيه عليها، وتكرميه اإيَّاها، وتفهم ما خّولها  من احلقوق ال�سرعية 
من  ف�سد  ومما  وال�ستعباد،  الظلم  مظاهر  من  نف�سها  تتاأملَّ  اأن  من  لها  لبّد 
طريق  الوا�سح يف  واحلق  ال�سالح،  التجّدد  اإىل  فتنطلق  والتقاليد،  العادات 

احلياة.

اأفهم  بداأت  منذ  فيه،  املراأة  واأحوال  ال�سرق  �سوؤون  اأدر�ص  بداأت 
وعدم  النف�ص،  على  والعتماد  الإرادة،  وا�ستقلل  واحلرية،  احلق،  معنى 
كفاية التقليد يف دين اهلل، بل عدم جوازه، فما اأغرب ما راأيت فيما در�ست 
وما اأكرث ما �ساءين، وما اأعظم ما كظمت، حتى حدث يف ال�سيف املا�سي ما 
حدث يف دم�سق من �سغط حلرية امل�سلمات، ومنع لهن من ال�سفور والتمّتع 
بالهواء والنور، فتناولت القلم لأظهر يف حما�سرة موجزة ما يف نف�سي من اأمل 

فاحتة الكتاب
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اأثر نف�سي، واإذا بنف�سي املتاأمّلة تطلب املزيد يف البيان،  فاإذا بقلمي مي�سي يف 
وقد انف�سح لها جمال للبحث عن اأمرا�ص اجتماعية نهكت)1( قوانا، ونحن 
نكابر يف املعقول واملح�سو�ص اإخفاء لها كاأننا اآلينا اأن نع�سدها)2( لتقوى علينا ولو 
عاد الغرور باخل�سران. ومّما يدمي قلبي اأننا ن�سقى مع اأن عقاقري ال�سفاء من ال�سقاء 
فاأ�سحت املحا�سرة  ال�سنة والقراآن،  اأمامه  يف يدنا، ذلك بتحكيم العقل املطلق، 

حما�سرات طافية، ي�سيق املتكلم عن اإلقائها ذرًعا، واملخاطب عن تلّقيها �سمًعا.

ومل اأجز لنف�سي يف �سبيل اإيجازها، اأن اأترك من �سرع اهلل لآلئ بعد اإحرازها، 
ولئل تبقى يف حجاب عن اأويل الألباب، اأودعتها ما يلي من ال�سفحات واأر�سلتها 

�سافرة اإىل الأمة يف طليعة ال�سافرات، تكّلم اللواتي �سينفخن فيها روح احلياة.

وقد جعلت حما�سراتي اأربعة اأق�سام ونتيجة:

الق�صم الأول: جولت عاّمة يف احلرية، واحلق، وال�سرع، والدين، والعقل.

الق�صم الثاين:  الأدلة العقلية على وجوب ال�سفور، والتحّرر، والتطّور يف ما بحثت 
من الأمور.

الق�صم الثالث:  الأدلة الدينية يف ذلك ويتخللها اأدلة عقلية، كما يتخلل الأدلة العقلية 
اأدلة دينية، لأن الدين والعقل متاآزران مت�سامنان يف احلق ل يفرتقان.

و�سوف  للكتاب،  الأ�سلي  للن�ص  الإ�سكندرية  مكتبة  مراجعي  اإ�سافة  اإىل  ي�سري  الهام�ص  )هذا  اأتعبت.  )1(    نهكت: 
ي�ستعمل الرمز )م( لحًقا للإ�سارة اإىل ذلك(.

دها: ُنِعينها. )م(. )2(  نع�سِّ



الق�صم الرابع: املعار�سات يف ما بحثت، والردود عليها.

للم�سلمني  ومفكرة.  مفكر  لكل  ا  حقًّ حما�سراتي  نقد  جعلت  وقد 
العامة  الأمور  يف  اآراوؤهم  ولغريهم  ولهم  اخلا�سة.  الأمور  يف  اآراوؤهم  وامل�سلمات 

حيث ت�سرتك امل�سالح، ويحكم العقل املطلق.

غري اأين اأرجو مّمن ينتقد يف هذا املو�سوع احليوي رغبة يف الإفادة، اأن يقراأ 
كتابي ويوؤثر الإعادة، ليحيط علًما بكل ما يف املحا�سرات والنظرات، فاإن ما ُيرى من 

فراغ يف بحث، فالبحث الآخر ميلوؤه، وما يرتاءى من نق�ص يف بحث فغريه يكّمله.

ول يخفى على الرجل الراقي، ن�سري احلق واملراأة، املدرك روح الإ�سلم 
وخري الأمة، اإنا �سيقراأ من ملم وعتاب، يف معر�ص الدفاع اأو اخلطاب، ل يتناول 
اأمثاله، اإنا ذلك يتناول رجاله، اإنَّ امللم والعتاب واحلرج، على من خالف كتاب 
اهلل و�سنة ر�سوله، وخالف حكم العقل، ومل يعرف نف�سه. و�سّل عن معامل اخلري، 
ا،  وجهل م�سلحة الأمة، وخفيت عليه طرق ال�سيانة والكرامة، فبخ�ص املراأة حقًّ

ا، وذلك للمتقهقر اأو للجامد، اأو للمرائي بالورع البارد. و�سام احلرة رقًّ

الفتاة  اأن  ال�سواب  جادة  عن  و�سلَّ  الكتاب  خالف  من  كل  وليعلم 
امل�سلمة، ل ترجو اإل اخلري للعامل والأمة.

واإين اأ�سهد اأن ل اإله اإل اهلل وبكتابه اأعت�سم، وعليه اأتكل وهو ح�سبي، 
ونعم الوكيل.

99 فاحتة الكتاب
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اإىل  دليلي  اإنها  اأتبع،  ال�سنية  ول�سنته  ور�سوله،  عبده  حممًدا  اأن  واأ�سهد 
احلق والهدى، ونعم الدليل.

                                                                                 نظرية زين الدين       



الق�سم الأول

نث ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  

یی  جئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  جب       حب  خب  مب  ىب         

يب  جت  حت  ختمت  ىت  يت  جث  مث مث

]الن�ساء/ 59[ 

جـولت عامـة

يف احلرية، واحلق، وال�صرع، والدين، والعقل





�سادتي و�سّيداتي:

منذ خلق الإن�سان اأراد اأن ميّجد خالقه. غري اأّن النا�ص اختلفوا يف طرق 
فاأثار اختلفهم حربًا بينهم هوانًا، طاملا �َسَفكت  متجيده لتباين العقول والأهواء، 
اأحراًرا، وخربت دياًرا، وجعلت  ن�ساًء، وا�ستعبدت  اأطفاًل. ورّملت  دماًء ويتَّمت 
م الفئات الأخرى بالكفر والإحلاد. فنت كانت ت�سب من اأجل  كّل فئة منهم َت�سِ
تعيني الطريق التي يجب اأن مُيّجد بها اهلل. ولإكراه النا�ص على �سلوكها وحدها 

يف متجيده عز وجل.

ولكن تابعو الطريق الواحد على مّر الأجيال والع�سور ينق�سمون اإىل فرق 
تعمل الواحدة منها لإفناء الأخرى كاأنَّ يف ذلك جمد اهلل. ومازالت احلال على 
هذا املنوال حتَّى �سطعت يف الظلمات التي كانت تكتنف العامل �سم�ص احلّرية 
ال�ساطعة وما كان فجرها اإل الكتب املنّزلة وما كان حجابها من قبل ومن بعد اإل 
اأنوارها تلك الظلمات وحّررت كل دين وكّل مذهب.  اجلهل والهوى، فبددت 

جولت عامة
يف احلرية، واحلق، وال�سرع، والدين، والعقل

حرية الأديان واملذاهب
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بع�سهم  فاتخذوا  ال�سرفة  الدينية  احلقائق  لهم  وجتلت  �سوابهم  اإىل  النا�ص  فعاد 
بع�ًسا اإخوانًا وتبادلوا احرتام املذاهب من حيث اإنهم مّتفقون على متجيده تعاىل 
وعلى اأدب النف�ص الذي ير�سيه ول�سان حالهم يقول خلالق ال�سماوات والأر�ص 

ما قاله الإمام النابل�سي:

عباداتنا �صـتَّى وح�صنك واحد      وكلٌّ  اإىل هذا اجلمــــاِل ي�صــرُي

وما قال �ساعر القطرين:
ة ال�صم�ص افرتقَن اإىل مدى  هذي املذاهب كّلها نور الهدى    كاأ�صعَّ

وامللتقى يف م�صدر الأنوار

دعاة  واتَّفق  الدين،  اأجل  من  والقتال  التنافر   - هلل  واحلمد   - فانتهى 
والتاآخي ون�سرة  ال�سلم  العمل يف �سبيل جمد اهلل، وعلى  املذاهب على حّرية 
ال�سلح ون�سر املحّبة يف العامل. لأنهم كلهم يف طرقهم املختلفة �سائرون اإىل اهلل، 

حئ   جئ     ی   نث  العزيز:  كتابه  يف  تعاىل  قوله  اإىل  فطنوا  قد  بذلك  فكاأنهم 
ېئ  ېئ   ۈئ   ۈئ   ۆئ     ۆئ   نثۇئ   وقال:   ،]256 ]البقرة/  مئمث  
ىئ  ىئ   ىئی  ی  ی  ی  حئ   مئ  ىئ  يئ حب    خب  مب  

ىبيب  جت  حت  ختمت  ىت  يتمث ]ال�سورى/ 15[.

�ست احلرية الدينية القوانني الأ�سا�سية يف العامل كّله. وقد قدَّ
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حرية العلم وا�ستقالله

كذلك منذ خلق الإن�سان، والنا�ص فريقان، فريق فطر على حّرية التفكري 
ي احلقائق وقبول نظريات العلم  وال�ستقلل واجلهاد يف التنقيب وال�ستقراء وحترِّ
احلديث للرتّقي من حال اإىل اأ�سلح منها. وفريق راأى اأن ل يكّلف نف�سه عناًء يف 
حتليل النظريات احلديثة واآثر البقاء واجلمود على ما وجد اآباءه عليه مقتفًيا اآثارهم 
وعاداتهم كيف كانت هذه الآثار والعادات و�سبغ العلوم كلها من �سيا�سية ودينية 
واجتماعية وطبيعية وفلكية وغري ذلك �سبغها كّلها ب�سبغة دينية ل تقبل تغيرًيا. 
وجعل فيها اأقوال املوؤلفني ال�سابقني كاأنها اأ�سول الدين، ومل يكتِف مبنع اللحقني 
ة بل اأي�ًسا من تفّهم هذه الأقوال ومن  اأن يتفّهموا اأ�سول دينهم من منابعها احلقَّ
مبا يختار  العمل  النا�ص على  فيه حّق الختيار وجمرًبا  اأح�سنها، حا�سًرا  اختيار 
للدنيا وللآخرة. واأخذ يرمي بالكفر واملروق والإحلاد كّل مفكر اأراد حتكيم العقل 
والتطّور والرتقاء واإعلن احلقائق التي مل�سها يف دينه ودنياه. ذلك ما كان ي�سع 
العمياء، طابًعا فيها املكر  اإّياها يف اجلهل والطاعة  الكابو�ص. مثبًتا  النفو�ص حتت 
واخلبث والرياء. وذلك ما كان يجّمد العقول حاجًرا عليها اأن تتحرك اإل لتبتدع 

قيًدا اأو ُغلًّ جديًدا يزيدها اأ�سًرا وحجًزا وجموًدا وتقييًدا.
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امل�ستنريين  العلم  ورجال  الدين،  رجال  من  الفئة  هذه  تنازع  دام  ولقد 
اأجياًل طواًل حتى انتهى الأمر بتك�ّسر الن�سال)1( الرامية بالكفر والإحلاد، وبتحّرر 
العلم وا�ستقلله بعد ذلك اجلهاد. فاعرتف النا�ص كلهم باأن للعلم �سلطانًا منف�سًل 
الفائدة منهما  ال�سلطانني لأن  اإنه ل يجوز اخللط بني  قائلني  الدين،  �سلطان  عن 
كليهما اإّنا تتّم با�ستقلل الواحد عن الآخر، وبا�ستقلل اأ�سلوب البحث العلمي 
احلّر عن اأ�سلوب البحث الديني املقّيد. واعرتفت هذه الفئة من رجال الدين كما 
اعرتفت دائًما الفئة املنّورة منهم لرجال العلم، باأنه ل ي�سري جمد اهلل اأن يرتقي 
الإن�سان ويتحّرر فكره وت�ستقل اإرادته، ويتوىل عقله زمام نف�سه وي�سعى لكل ما فيه 
م�سلحته يف الدارين وم�سلحة النا�ص. بل اعرتف اأكرث رجال الدين باأّن الأمور 
الدينية هي مثل غريها لها ق�سور وظواهر ولها لباب و�سرائر، واأّن العتناء باللباب 
اأرباُب الدين  القيا�ص احرتَم  بالق�سور والظواهر. وعلى هذا  اأحرى منه  وال�سرائر 
املتَباَدل  وانتهى هذا الحرتام  الدين،  اأرباَب  العلم  اأرباُب  العلم واحرتَم  اأرباَب 
وحترير الثنني، العلم والدين اإىل نفع الثنني مًعا. فتطّور كّل منهما مبا نال الإن�سان 
فيهما من حّرية التفكري وحّرية الل�سان والقلم تطّوًرا حم�سو�ًسا مل�سنا بالأيدي عظم 

منافعه للهيئة الب�سرية.

انظروا اإىل العلم القدمي، تروا اأن م�ساره قد تزيد على منافعه، اإذ كان الوهم 
واخليال فيه يغلبان احلقيقة يف كثري من الأحيان، وكان العقل مقّيًدا يرهب من 

ل وهو حديدة الرمح اأو ال�سهم واملق�سود ما ُيرمى به الدين من جمود. )م(. �سال : مفردها نَ�سْ )1(  النِّ
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واخليال  الوهم  ليغلباها على  بيانها  يرهبان من  والقلم  والل�سان  التجّول لك�سفها 
وانظروا اإىل العلم احلديث وهو م�ستند اإىل احلقائق الثابتة املح�سو�سة، وقد اأطلق فيه 
العقل والل�سان والقلم،  تروا كيف اكت�سف به الإن�سان اأ�سرار الطبيعة وجواهرها، 
و�سّخر لإرادته قواها وا�ستخدم يف منافعه عنا�سرها. ثّم اأين مفهوم بع�ص التعاليم 
اأوامر  كنه  بوا�سطة  اإل  يدرك  اأن  عليه  مقيًدا حمجوًرا  العقل  كان  عندما  الدينية 
هذا  علماء  من  الأجلء  ين�سرها  التي  احلديثة  التعاليم  واأين  الدين  ولباب  اهلل 
الزمان الذي اأطلق فيه العقل والل�سان والقلم وكّلها ترمي اإىل حترير الفكر والعمل 
واحرتام الآخرين، وطلب اخلري لكّل النا�ص، ذلك اإّنا هو روح الدين وخل�سة 

خل�سات مبادئه العالية اخلال�سة.

للجامعة  رئي�ًسا  تن�سيبه  بيار دودج يف حفلة  العامل  قاله  ما  مثًل  لن�سمع 
الأمرييكية يف بريوت  - واجلامعة معهد اإجنيلي ال�سبغة - قال:

»اإّن املذهب الإجنيلي يف نظرنا عبارة عن احلّرية الدينية، ولكون معهدنا 
اإجنيلي ال�سبغة فاإننا نرغب يف اأن نرتك لتلمذتنا احلرية التامة يف العبادة واملعتقد 
... وما كّنا يف تربيتنا الروحية لنلقي اأهّمية على الأ�سماء والظواهر ... ولي�ست 
ا ن�سعى للو�سول اإليه بالتهذيب، ول هي قدر من احلقائق  الديانة يف نظرنا هدًفا غائيًّ
هي  بل  ته،  ب�سحَّ معرتف  ن�سو�ص  معتقد  هي  ول  تلقينها،  ميكن  التي  امللمو�سة 
ة روحية ت�سبط قوى احلياة وحتملها على  �سيء اأهم من كّل ذلك، هي ال�سعور بقوَّ
طلب اخلري ... واأن تكون حياة الروح ظاهرة يف �سلوك الفرد ... ولهذا اإننا ن�سعى 
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لنبث يف نا�سئتنا اجلديدة - وهي اليوم يف العامل اأجمع ظامئة اأي ظماأ لرت�ساف 
ا يف �سرية  حقائق العلم احلديث حياة متجّددة منرية ل جتعل الديانة �سيًئا عمليًّ
ة حقيقية يف اإحياء النفو�ص وجتديد عمران عاملنا الذي اأزهقته احلرب  �سبابنا وقوَّ

الأخرية«.

 هذا ما قاله الرئي�ص املحرتم، وكم من عامل يف عامل الإ�سلم مفّكر األقى 
فيها،  الدين  وروح  واحلكمة  اخلري  درو�ًسا،  ال�سريفة  التعاليم  هذه  مثل  من  علينا 
وتلك ر�سالة التوحيد للمرحوم ال�سيخ حمّمد عبده مفتي الديار امل�سرية، در�ص 

لنا نفي�ص من تلك الدرو�ص.

حرية ال�سفور وحرية احلجاب

اإىل  املوؤّدي  الطريق  يف  خمتلفون  والنا�ص  الإن�سان،  خلق  منذ  كذلك 
حفظ املراأة، فذهب بع�سهم اإىل اأّن املراأة ل حتفظ اإل بتذليلها وجتهيلها وا�ستعبادها 
ل  وجهها،  على  النقاب  و�سدل  بيتها،  يف  حمجوبًة  وحب�سها  حّريتها،  وحرمانها 
ن�سيب لها من الهواء والنور م�سنًدا اإليها نق�ص العقل ونق�ص الدين غري حا�سب 
لها عمًل يف املجتمع اإل خدمة الرجل وبقاء الن�سل، مذهب مت�سي عليه من قبل 

اأكرث الأمم ثّم قلَّ دعاته واأن�ساره، فاأم�سوا يف اأيامنا هذه عدة مليني نحن منها.
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وذهب بع�سهم عك�ص ذلك فاعرتف للمراأة بكمال العقل والدين، وقال 
اإن �سفورها واحرتامها وتعليمها وحتريرها، اأحفظ لها واأ�سمن ل�سعادة العيلة والهيئة 
الب�سرية، وح�سب اأن لها يف �سلح املجتمع تاأثرًيا عظيًما، فاتبع هذا املذهب نحو 
من األف وخم�سمائة مليون من النا�ص. تبعه بع�سهم على اأثر رقي العلم وحرية 
املجتمع  حب  يف  تفانوا  نوابغ  ظهور  اأثر  على  الآخرون  وتبعه  عندهم،  التفكري 

الإن�ساين ونفعه وترقيته.

باحلجاب حّتى  ًكا  مت�سُّ النا�ص  اأ�سّد  امل�سيحّيون من  الرو�سّيون  ولقد كان 
الأتراك  وكان   .1726 �سنة  الإمرباطوري  باأمره  الأكرب  بطر�ص  حجابهم  مّزق 
ب�سع  منذ  كمال  م�سطفى  الأعظم  امل�سلح  فمّزقه  احلجاب  اأن�سار  من  امل�سلمون 
�سنوات. ومنذ زمن قريب وقف يف النا�ص خطيًبا فقال: »لقد اأحرزت ن�سًرا مبيًنا 
على التقاليد والأعداء، يرجع ن�سف الف�سل فيه للجند والن�سف الآخر لتمزيق 

احلجاب«.

اأم  اأ�سفورها  اأف�سل ل�سيانة املراأة:  اأّي الطريقني  واإّن اختلف النا�ص يف 
حجابها؟ كان يحدث النزاع والفنت بينهم. كذلك كان اختلفهم من قبل على 
الطريق الأف�سل لتمجيد اهلل مبعًثا للفنت، وكذلك كان للفنت مبعًثا، اختلفهم 
اأهو طريق العلم مطلًقا فيه العقل  اإىل رقّي الب�سر ونفعهم،  على الطريق املو�سل 
اهلل  باإذن  ننتهي  كدنا  حّتى  والفكر،  العقل  فيه  مقّيًدا  الدين  طريق  اأم  والفكر، 
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اإىل تبادل  انتهينا يف النوعني الأّولني  الثالث من الختلف كما  النوع  يف هذا 
اأقرب  املراأة و�سفورها  راأى حترير  فالذي  ال�سفور وحرية احلجاب،  الت�سليم بحرية 
حجابها  راأى  والذي  اتبعه،  والأمة  وللعيلة  لها  واأنفع  لل�سرف  واأحفظ  للدين 

وا�ستعبادها اأقرب للدين واأحفظ لل�سرف واأنفع للعيلة وللأمة اتبعه.

ولغريه  عمله  له  اأحد،  وبني  بينه  حّجة  ل  معتقده،  الفريقني  من  ولكّل 
عمله. ولكن له اإن �ساء اأْن يقنع الفريق الآخر بالدليل والربهان واحلكمة واملوعظة 

احل�سنة.

اأجل لكّل اإن �ساء اأن يقنع الفريق الآخر بالدليل والربهان ولكن لي�ص 
له اأن يقبل دليله.

ۋ   ٴۇ   ۈۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ  ڭ  نثڭ   تعاىل:  اهلل  قال 
ۋمث ]النحل/ 125[.

اأن ل  يّتبع وبغري احلق يجب  اأن  به كتاب اهلل وهذا الأوىل  ياأمر  هذا ما 
ي�سدع.
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ال�سرك الأ�سغر

الدين  يف  يراوؤون  ومازالوا  كانوا  الذين  اأولئك  امل�سلمني  بع�ص  اأّما 
موؤذية  ًة  قوَّ منهم  م�ستمّدين  التمويه  باأنواع  اجلهلة  ومياكرون  فيه  النا�ص  هون  ويكرِّ
باطلة لل�سيطرة على غريهم من امل�سلمني، اأو مازالوا يتو�ّسلون بال�سلطات العاملية 
ة، وتكره النا�ص على البقاء حتت  ممّوهني عليها لت�سغط العقل، واحلرية ال�سخ�سيَّ
واأهوائهم  واآرائهم  باأقوالهم  م�سرّيين  اأو  جامدين  خاملني  �سيطرتهم  اأو  كابو�سهم 
كالأنعام، اإّن اأولئك مل يفطنوا للحديث ال�سريف القائل: »اإّن اأخوّف ما اأخاُف 
عليكم ال�ّسرُك الأ�سغُر. قالوا: ما ال�سرُك الأ�سغُر يا ر�سوَل اهلل؟ قال: الّرياء«. اأو 

مل يفقهوا احلديث ال�سريف القائل: »من ماكَر م�سلًما فلي�َص مب�سلٍم«.

حرية الدين والعمل يف كتاب الله

ل م�صيطر ول وكيل على امل�صلم وامل�صلمة يف اأمر الدين والعمل به

والقول  والإرادة  الفكر  يف  احلّرية  على  ُبِنَي  الإ�سلم  دين  اإّن  اأجل، 
والعمل، ل م�سيطر على امل�سلم يف اأمر دينه اإل عقله واإرادته، ول حّجة بينه وبني 

ا احلّجة بينه وبني اهلل. النا�ص اإنَّ

قال اهلل تعاىل يف كتابه العزيز خماطًبا نبّينا : نث ۋ  ۅ    ۅ  ۉ 
اأّيها امل�سيطر مل  يا  فاإذا كان اهلل تعاىل  ]الغا�سية/ 22[  ې  ې   ېمث. 
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يعِط نبينا  ال�سيطرة على عباده فهل اأعطاك اإّياها؟

ڱں   ڱ    ڱ   ڱ   ڳ   ڳ    گڳ   گ   گ   نث  وتعاىل:  جلَّ  وقال 
ں  ڻ  ڻ  ڻمث  ]الإ�سراء/ 54[.

ڄ  ڄ   ڄ   ڦ    ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   نث  وتعاىل:  �سبحانه  وقال 
ڌ   ڍ   ڍ   ڇڇ   ڇ   ڇ   چ   چچ     ڃ   ڃ   ڃ   ڃ  

ڌ مث   ]يون�ص/ 108[.

وقال جل جلله: نث ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ  ڀ   
ڀ  ڀ  مث     ]الن�ساء/ 80[.

فاإذا كان اهلل جّل وعل مل ي�سمح لنبّيه  باأن يكون وكيًل اأو حفيًظا 
على عباده فكيف جتعل من نف�سَك على العباد وكيًل وحفيًظا؟

ىئ   ېئېئ   ېئ   ۈئ   ۈئ   ۆئ     ۆئ   ۇئ   نث    جلله:  جّل  وقال 
ىئ   ىئی  ی  ی  یجئ  حئ   مئ  ىئ  يئجب   حب    خب  مب  ىبيب  

جت  حت  ختمت  ىت  يت   مث  ]ال�سورى/ 15[.

فمالك تدعي لنف�سك �سلطانًا على عباد اهلل مل يعطه اهلل ر�سوًل ول �سلطانًا.
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نث ہ  ہ   ہ  ہ  ھ   ھ  ھھ   وقال جلت حكمته: 
ۋ   ٴۇ   ۈۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ    ڭ    ڭ   ۓڭ   ۓ   ے   ے  

ۋمث ]النحل/ 125[.

وقال جلَّ علمه: نث ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې  ى    ى  ائ  ائ   
ەئ  مث     ]الإ�سراء/ 84[.

وقال تنزه وتعاىل: نث ھ  ھ  ے       ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  
ڭ  ۇ     ۇۆ  ۆ   ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې                

ېمث       ]الأنعام/ 108[.

فمالك يا �سيدي تق�سي لنف�سك اأّنك املهتدي والأهدى �سبيًل؟ ومالك 
ل تدعو اإىل �سبيل رّبك باحلكمة واملوعظة احل�سنة ول جتادلهم بالتي هي اأح�سن 
بل تبّدل من احلكمة واملوعظة احل�سنة ال�سباب والإ�ساءة. فل ت�سيء بذلك اإىل 

املراأة امل�سلمة ربة العفاف اأكرث مّما ت�سيء اإىل اهلل واإىل الدين واإىل نف�سك.

مح   جح   حجمج   جث ىث  يث   نث مت  ىت  يت    عدله:   جّل  وقال 
جخ  حخمث  ]ف�سلت/ 46[.

ڭ   ۓڭ   ے   ے   ھ   نث  وتعاىل:  �سبحانه  وقال 
ڭمث       ]الإ�سراء/ 7[.
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ۋ    ۋ   ٴۇ   ۈ   ۆۈ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   نث   : وجلَّ عزَّ  وقال 
ۅۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ېمث  ]الإ�سراء/ 15[.

وقال جل جلله: نثمئ  ىئ  يئ  جب   حب  خب  مث ]النجم/39[.

فانظر اإىل �سعيك وعملك يا �سّيدي وذر غريك يف �سعيه وعمله. ول تكن 
من املـرائني. وقال جلَّ جلله: نث ی  جئ    حئ  مئمث ]البقرة/ 256[ وقــال: 

نث ک  ک  ک  گ  گ  گ       گ  ڳ  ڳ  ڳمث ]الق�س�ص/ 56[ ، وقال:  
نث ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃمث  ]يون�ص/ 99[.

ڦ   ڦ   ڦ    ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   نث  تعاىل:  وقال 
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃمث ]يون�ص/ 99[.

اإن اهلل جل  بل  اأثر؟  الدين من  له يف  ولي�ص  الإكراه  اإىل  تعمد  فمالك 
جلله نهى عنه نهًيا مطلًقا. وكان يعتب نبيه لو اأكره النا�ص حّتى يكونوا موؤمنني. 

اأفاأنت تكره النا�ص؟

وقال جلَّ جلله:  نث   ڦ  ڄ ڄ  ڄ  ڄ  ڃمث ]املائدة/ 105[ 
وقال: نث  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پمث ]العنكبوت/ 46[.
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وقال تبارك وتعاىل:  نثں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻۀ  
ۓ   ۓ   ےے   ھ   ھ    ھ   ھ   ہ  ہ   ہ   ۀ  

ڭمث ]اآل عمران/ 20[ .

خطاب اإىل امل�سيطر

يَّة والنف�ص الأمارة بال�صوء واجلهاد الأكب  وفيه النف�ص املَْر�صِ

يا اأّيها امل�سيطر، ترى اأن اهلل اأمر برتك اأهل الكتاب اأحراًرا. اأفلأهل الكتاب 
امتياز على من اأ�سلم حّتى حتاول ا�ستعباد فكر امل�سلم واإرادته وقوله وعمله؟ األك 
اأن تقوده كرًها اإىل ما ت�ساء هدى كان اأو �سلًل؟ واأّي نفع يف الإكراه؟ اإن الإميان 
احلق ت�سديق يف القلب واطمئنان. ل انقياد لإكراه اأو رياء اأو اإذعان)1(. اأاأنت اأم 

ربك اأعلم مبن �سل عن �سبيله اأو مبن كان من املهتدين؟

اإلهي! جللت وتقّد�ست. فاحلكمة والنور والهدى يف كتابك وقد قّد�ست 
احلّرية تقدي�ًسا. ومل َيُك من �سّل مّنا اإل �سعيف الب�سر، اأو �سالًكا طريق ال�سرك 

الأ�سغر، واإّن عفوك لأكرب.

يوّكلك،  مل    اهلل  اإّن  علينا،  الوكالة  منتحل  يا  امل�سيطر،  اأيها  يا 
ور�سوله  مل يوّكلك، والقانون مل يوّكلك، ونحن مل نوكلك، فمن اأين لك 

هذه الوكالة؟

)1(   اإذعان: انقياد وخ�سوع. )م(.
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ولي�ص لك اأن تكّلف غريك �سيًئا. احلرية نور احلق فل حتاول اإطفاءه يف 
الإن�سان باأذاك. �سّد ما حاول اأبو جهل واأبو لهب واأعوانهما اإطفاء نور احلق بالأذى 
فلم يزدد نور احلق اإل انت�ساًرا. اإذ اإّن احلق ال�سادق ل يوؤذي بل ياأتي بالربهان. 
واإّن املوؤمن احلق ل يتنّزل اإىل ال�سرك الأ�سغر بل يّتبع كتاب اهلل. اإنه مّطلع احلرية 

والأنوار.

واعلم كما علَّمنا اأعاظم اأئمتنا، اإّن النف�ص نف�سان: حيوانية وناطقة، واإّن 
للنف�ص مراتب عالية ومراتب �سافلة. فعلى املراتب العالية ت�ستوي النف�ص املر�سية 
ويف املرتبة ال�سفلى تزحف النف�ص الأّمارة بال�سوء ولكن على وجهها تّتبع الهوى. 

فاخرت لنف�سك اإحدى املرتبتني.

ُل اجِلَهاِد اأَْن ُيجاهد املرُء نَْف�َسُه الّتي َبنْيَ َجْنَبيِه«. قال ر�سول اهلل : »اأْف�سَ

.» وقال : »اأَْعَدى َعُدّوَك نَْف�ُسَك التي َبنْيَ َجْنَبْيَكِ

َغر اإىَل اجِلَهاِد  وقال  ملَا رجع من بع�ص غزواته: »رجْعَنا ِمن اجِلَهاد الأَ�سْ
.» الأَْكرَبِ

اأي اجلهاد مع النف�ص الأّمارة بال�سوء وخلو�سها عن �سوائب الرياء والهوى، 
ة عليها. يَّ وال�سهوة والغ�سب والأذى، ولن�سرة النف�ص العاقلة املطمئنة امْلَْر�سِ
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نداء اإىل ال�سلطات

اأناديك  كنت،  واأين  اأنت  اأيٌّ  اأناديك  الكرمية،  احلّرة  ال�سلطات  اأيتها 
لت�سّجلي لك ن�سر النور ل لت�سّجلي تثبيت الظلم الباقي من الدور املظلم.

ن�سيج،  من  نقاب  ظلمة  اأربع:  بظلمات  ال�سرق  هذا  بع�سنا يف  ُبِلَي  لقد 
وظلمة نقاب من جهل، وظلمة نقاب من رياء، وظلمة نقاب من جمود، فاأم�سينا يف 
ظلمات بع�سها فوق بع�ص، واأم�ست النقب تهّولنا حتى نكاد نخ�سى اأن ي�سدل 
ال�سرق نقابًا بيننا وبني حقيقتك النرية، حقيقتك التي من اأجلها ُلّقبِت باأّم املدنية 
ما  ذلك  املتاألق.  بوجهك  اأنت  كما  اإل  عندنا  تظهري  اأن  نريد  ل  اإنَّا  النور.  واأّم 
وت�سكر. وهكذا  العاملني  بذكرها يف  ينّوه  بل  تكفر  نعمة ل  بيننا  يجعل وجودك 

تريد املراأة اأن تظهر.

والعتقاد،  والقلم،  والل�سان،  والإرادة،  الفكر،  ال�سلطة  اأيتها  حررت 
وحررت العبيد، واأزلِت ال�ستعباد من الدنيا.

اأّما املراأة امل�سلمة فل تطلب منك اأن حتّرريها، فهي كما ل يخفى عليك 
ة  ة يف القانون، حرَّ ة يف ال�سريعة، حرَّ ة يف اأوامر ر�سوله، حرَّ حرة يف كتاب اهلل، حرَّ
اإن�سان،  ة مثل كّل  ة يف حقوق الب�سر املعلنة، حرَّ يف مبادئ الجتماع العليا، حرَّ
ة مثل كل امراأة، واإنا تطالب اأن يكون للقانون امل�سنون حياة بنفوٍذ ل َمَردَّ له. حرَّ
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اآمرة  الروح  اأن  فكما  الناطقة،  الجتماع  وروح  ال�سلطة  روح  القانون  اإّن 
اأع�ساء  على  املطلق  الآمر  هو  اإّنا  القانون  كذلك  اجل�سد،  اأع�ساء  على  مطلقة 
اأمر تلك  اأن يخالف  اأو من تلك  ال�سلطة والجتماع. ول ي�سوغ لع�سو من هذا 
اإىل ع�سو من الأع�ساء  اأو ال�ستبداد  اأن يجد الهوى  ة. ول ي�سوغ  يَّ املَْر�سِ الروح 

�سبيًل يوؤدي اإىل اختلل اأو اإبطال يف العمل القانوين فيوؤذي ن�ساء امل�سلمني.

اأقول هذا ونف�سي تقول قول زغلول: »اأح�سب �سلمة النّية وال�سدق يف 
ة بني النا�ص مقام القانون«. القول واأن تقوم املحبَّ

هوا علينا يف الدور املظلم املا�سي باأّن الدين يريد �سرت وجوهنا،  �سدَّ ما موَّ
وكان التمويه مقرونًا بالإكراه. لي�ص باإكراه قّيم املراأة، وقد يكون له حق يف ذلك 
اإذا ارتاآه، وكم من قّيم م�ستنري. يدمى قلبه من روؤية حمارمه مظلومات يف ظلمات 
احلجاب على كره منهن ومنه. واإّنا الإكراه كان من كّل واحد له هوى، حّتى راأت 
اإنه مل  ا ووكيًل عليها.  اأو كّل ذي هوى م�سيطًرا ووليًّ املراأة امل�سلمة كل رجعي، 
يفرق بني ن�سائه ون�ساء غريه لأن النقاب م�سرتك مانع من تفريقهّن فعّد كل رجل 

امني عليها. اما على الن�ساء جميًعا وراأت املراأة كّل الرجال قوَّ نف�سه قوَّ

يف  علينا  انعك�ص  الغرب،  من  ة  احلرَّ ال�سلطات  اأيتها  اأتيت  حيث  من   
الزمن الأخري نور احلرية ونور العلم ال�ساطعان يبددان ظلمات اجلهل وال�ستبداد. 
تعّلمنا فنظرنا اإىل الدين بكّل ما فيه من احلكمة وال�سمو فراأينا فيه عك�ص ما كانوا 
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هون به علينا. راأينا اأن الدين يريد ك�سف وجوهنا للهواء والنور مثلما يك�سف  ميوِّ
�سائر النا�ص وجوههم. ويريد ا�ستعمال قوانا التي اأودعها اهلل فيها مثلما ي�ستعمل 
�سائر النا�ص قواهم التي اأودعها اهلل فيهم. وهنالك الأدلة يف اآيات الكتاب املنّزل، 

ويف اأحاديث ر�سوله ، ويف اأقوال اأعاظم الفقهاء واملف�ّسرين.

اأن ل  الكرمية  ة  احلرَّ ال�سلطات  اأيتها  امل�سلمة منك  املراأة  ترجوه  ما  فكّل 
اأو و�سايتك من  زوايا حكمك  اإحدى  ة يف  الكرَّ اأعيدت عليها  اإذا  اأحًدا  متكني 
اأن يتخذ التمويه مدخًل اإىل مقّد�ص حريتك ال�سرفة ال�سادرة عن م�سدر احلق 
العلم  وجهابذة  والإ�سلح  الإن�سانية  اأبطال  فيك  اأعلنها  والتي  الأعلى،  واحلرية 

واحلكمة واأدب الجتماع.

به  املغرر  التمويه  من  ال�سعيف  جن�سنا  هياكل  اإىل  اأدخله  ما  كفى  فقد 
بروحه واملّيت يف تفكريه،  والتعقيد، واجلمود يف �سرقنا احلي  فيه  التقليد  رجال 
يف  املخرتعة  الأ�ساطري  تلك  عنا  حجبت  وقد  اأ�ساطريه،  من  الكثري  يف  واملخدر 
ونور  الطبع،  ونور  العقل،  ونور  ال�سرع،  ونور  الإلهي،  الوحي  نور  الأخري  الزمن 
الفهم، ومل تع�سنا من تلك الأنوار املتلألئة باخلري وال�سلح اإل روايات متناق�سة 
باإماتة حقنا حقهم،  واأماتوا  �سرقهم،  بقتلنا  فقتلوا  قة،  واأقاويل خمتلفة مزوَّ قة،  ملفَّ
ب�سائرهم، وخدرت  اأب�سارنا  ب�سرت  و�سرتت  با�سوداد وجوهنا وجوههم،  وا�سوّدت 

بحب�سهم اإيانا يف خدورنا)1( �سمائرنا و�سمائرهم.

)1(  خدورنا: مفردها ِخْدر وهو كل ما يواري من بيت ونحوه. )م(.
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اأجل اإنها لق�سية ل تنكر اأنَّ الدين الإ�سلمي ال�سحيح قد حتول اليوم 
اأ�سوله وا�سترت حتت حجب من البدع،  اأمني عن  كما قال امل�سلح الكبري قا�سم 
ة قرون، وظهر لهذا النحطاط الديني اأثر عظيم  ووقف ناوؤه وانقطع ارتقاوؤه من عدَّ

يف اأحوال امل�سلمني.

اأيتها ال�سلطة العليا الكرمية اإّنا ل نطلب منك تدخًل يف اعتقاد اأحد فاإّن 
اأو حفيًظا على  وكيًل  اأو  م�سيطًرا  يكون  اأن    لنبيه  ي�سمح حتى   مل  اهلل 
يكونوا  النا�ص حتى  اأكره  لو  يعتبه  وكان  الدين.  الإكراه يف  من  وحذره  عباده، 
موؤمنني. فبعد هذا كيف نكّلفك اأن تتدخلي يف دين واإميان، وما اأنت اإل �سلطة 
اإّنا مع�سر الن�ساء فطرنا على الطاعة هلل ور�سوله فل نعمل اإل ما ير�سيهما،  عليا. 
ليت املرائني من الرجال يقفون حيث نقف من حدود الدين فل يطلبون با�سمه، 

وقائدهم الهوى، تدّخًل منِك لإكراه امل�سلمات على �سرت وجوههن.

ا  ا حقًّ اأيتها ال�سلطة احلكيمة، لو كان ق�سدهم من تو�ّسلهم بك ق�سًدا �سويًّ
حلماية دين، ولو كان لك يف الدين حق �سيطرة واإكراه، لوجب عليهم اأن يتو�ّسلوا 
بك يف اأمور دينية كثرية لي�ص فيها �سرت وجه املراأة فلي�ص من اأ�سول الدين اأمر 
ب�سرته، بل يف اأ�سول الدين اأمر بك�سفه، وما كان �سرته اإل بدعة ابتدعوها، وعادة 

اتبعوها.
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اأجل، اإّن �سرت وجه املراأة لي�ص من �سروط الإ�سلم، ول من اأركانه، ولي�ص 
�سفور الوجه من حمّرماته.

فاإذا رجعوا اإليك اأيتها ال�سلطة احلكيمة يف اأمر حتجيب الن�ساء امل�سلمات، 
فالن�ساء امل�سلمات راجيات منك اأن ت�ساأليهم اأ�سئلة اأربعة:

ال�صوؤال الأول - ما هي �صروط الإ�صالم؟

اإنهم جمربون على القول: �سروط الإ�سلم اأربعة، العقل، والبلوغ، وعدم 
الإكراه، والنطق بال�سهادتني.

فقويل لهم حينئذ: اإنكم فقدمت �سرًطا من �سروط الإ�سلم، مبا اأنكم ترتوؤون 
الإكراه يف الدين خلًفا للدين.

ال�صوؤال الثاين - ما هي اأركان الإ�صالم؟

واإقامة  ال�سهادتان،  خم�سة:  الإ�سلم  اأركان  القول:  من  لهم  لبّد  اإنه 
ال�سلة، واإيتاء الزكاة، و�سوم رم�سان، وحج البيت.

فقويل لهم حينئذ ل اأرى من الرجال يف املئة واحًدا يقيم هذه الأركان؛ 
اأنا ال�سلطة املدنية لأكره النا�ص عليها لو جاز يل الإكراه،  فلماذا مل تتو�سلوا بي 

واقت�سرمت على املطالبة ب�سرت وجوه الن�ساء مع اأنه لي�ص من اأركان الإ�سلم؟
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ال�صوؤال الثالث -  ما هي اأعظم املعا�صي املنهي عنها بن�ص يف القراآن �صريح وقد و�صع 
اهلل تعاىل عليها عقوبات الرجم اأو احلّد؟

اإنهم ل ي�ستطيعون اإل اأن يقولوا: الفح�ص، وا�ستعمال امل�سكر، وتعاطي 
الربا.

بيوًتا  املعا�سي  لهذه  راأيت  بلدكم  اأتيت  مذ  اإيّن  حينئذ:  لهم  فقويل 
مفتوحة، والرجال على اأهوائهم يرتكبون ما �ساوؤوا منها، ومل تتو�سلوا يوًما لدي 
با�سم الدين ل�سّد اأبوابها، اأو لإكراه الرجال على اجتنابها، كاأنكم مل تهتموا لتلك 
املعا�سي، اأو اأدركتم اأنه لي�ص لل�سلطة �سلطان لتكره النا�ص وت�سغط حّريتهم، ما 
مل تخولها اإّياه القوانني املو�سوعة. فاأنى تهتمون ب�سفور الوجه و�سفور الوجه لي�ص 
من املعا�سي. وكيف مل تدركوا اأن لي�ص لل�سلطة من �سلطان على احلرية ما مل 

تخولها اإياه القوانني؟

ال�صوؤال الرابع - ما هي اأ�صول الدين يف الإ�صالم؟ وهل فيها ن�ص ب�صرت وجه املراأة؟

اإنهم جمربون - لئل تطلبي الدليل املقنع - على اأن يقولوا لك: اإّن 
اأ�سول الدين اأربعة: الكتاب، وال�سنة، والإجماع، ثّم القيا�ص - على مذهب 
ال�سّنيني مّنا - والعقل على مذهب ال�سيعيني. واإنه لي�ص يف كتاب اهلل و�سّنة 
ن�ساء  اإل  امل�سلمات.  بتحجيب  ما  ت�سريح  اأو  ن�ص  الدين  اأ�سول  من  ر�سوله 
الر�سول . واإّن القيا�ص عليهّن يف اأمر احلجاب ممتنع لأ�سباب كثرية، منها قوله 
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تعاىل يف اآية حجابهّن: نث ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ  ٹمث ]الأحزاب/ 32[ 
واأن ل اإجماع يف �سرت الوجوه، بل اإن النبي  يف حديثه لأ�سماء ذكر �سلح 
ك�سفها، واأّن الفقهاء انق�سموا �سطرين. �سطر قال ب�سرت وجوه الن�ساء ا�ستح�سانًا منه 
اأو تاأويًل. وهذا هو القول الذي نتبعه. و�سطر ا�ستح�سن بالعك�ص ك�سفها ومل يَر يف 
التاأويل �سبيًل اإىل �سرتها. وهذا القول هو الذي يتبعه ال�سفوريون، ورمّبا اأننا نعتقد 

اأن احلق يف جانبنا، نلجاأ اإليك لتكرهيهم على اّتباع القول الذي نتبعه.

فحينئٍذ قويل لهم: اإذن حّجة ال�سفوريني من حّجتكم يف كفة الدين، لأّن 
التاأويل وال�ستح�سان يجب اأن يوّجها اإىل التي�سري الذي يريده اهلل، ل اإىل التع�سري 
اأن يّتبع.  اأحّق   يرى ك�سف الوجوه �ساحًلا وهو  الذي ل يريده، ولأّن النبي 

ولأّن العقل يق�سي بذلك، ولأّن �سطًرا من الفقهاء قال به.

اأّما اأنا فلكوين �سلطًة عامليًة اأرى اأن لكلٍّ اأن ي�ستح�سن يف دينه اأو يوؤول 
كما يرى ويعتقد، واأنه ل يد يل مطلًقا يف هذه الأمور، فل اأكرهكم على اتباع ما 

يتبعون ول اأكرههم على اّتباع ما تّتبعون.

ا�ساأليهم اأخرًيا عن احلكمة يف عدم اهتمامهم با�سم الدين لتلك الأمور 
كّلها، ويف ح�سر اهتمامهم بتحجيب املراأة ولي�ص حتجيبها من �سروط الإ�سلم، ول 
من اأركانه، ول �سفورها من حمّرماته، اإنهم لعاجزون عن تبيان حكمه. اأّما اأنا ففي 

دفاعي عن املراأة �ساأبنّي ما يق�سدون.
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قد يقولون لك اأّيتها ال�سلطة املحرتمة اأّنك تر�سني عواطفنا لّتخاذك يف 
وف�سًل  اإلينا  فنعّد ذلك عطًفا منك  �سلطتك،  �سلطانًا من  امل�سلمات  �سرت وجوه 

جميًل، نقّدم لك عليه �سكًرا دائًما جزيًل.

فقويل لهم حينئٍذ: ل ت�سكر ال�سلطات على �سلب احلّريات. اأنتم اأحرار 
على  جتاوز  واإذا  حّريتكم.  يف  يعار�سكم  اأن  لأحد  لي�ص  ن�سائكم  وجوه  �سرت  يف 
اأر�سي  اأن  احلق  من  ولي�ص  لي�ص يل  ولكن  اإىل حده.  اأرجعه  فاإيّن  اأحد  حّدها 
من  لكّل  كما  لل�سلطات  اإن  و�سلب حقوقهم.  عواطف غريكم  بك�سر  عواطفكم 
النا�ص اأن تبذل من حّقها ملن تريد اأن تر�سي عواطفه، ولكن لي�ص لها اأن تبذل 
من حق الأفراد لإر�ساء العواطف. اإّنا على ال�سلطات اأن متّهد ال�سبيل اإىل النور 
ل اإىل الظلم، وتفتح الطرق اإىل العدل واحلّرية، ل اإىل الظلم وال�ستبداد بالنا�ص 

نثجح  مح  جخ  حخمث  ]ف�سلت/ 46[.

يا اأيتها ال�سلطات الكرمية، اإّنا لنخاطب فيك �سلطة عاملية ل تدّخل لها 
يف اأمور الدين. ول نطلب منك معونة لنيل ما اأنالنا الدين من حّق اأو حّرية، كما 
يطلبون هم منك املعونة ل�سلبهما منا. واإّنا نطلب منك واأنت �سلطة عاملية، تطبيق 
القانون العاملي امل�سنون الذي قّد�ص احلّرية ال�سخ�سية تقدي�ًسا، ومنع تقييدها اإل 

بحكم منه �سريح.
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اإنه لظلم األيم، ول يخفى عليك اأيتها ال�سلطة املحرتمة، اأن يجعلنا القانون 
اأو  املحّليني  اأع�سائك  من  بع�ص  يجروؤ  ثّم  اأحراًرا،  و�سرعه  اهلل  ويجعلنا  اأحراًرا، 
كرًها  املدن  امل�سلمات يف  حّرية  لتقييد  القانون  على خرق  املجتمع،  اأع�ساء  من 
وا�ستبداًدا تبًعا للهوى، يف حني اأّن حّرية اأخواتهن غري امل�سلمات يف املدن والقرى، 

واأخواتهّن امل�سلمات يف القرى م�سونة بالقانون من كّل تعّر�ص.

اأّيتها ال�سلطات احلكيمة املحرتمة، اإذا جاَز اأن َتري اأن يف النقاب م�سلحة 
ا مل ُيدركا يف بلد العامل الراقي، ف�سعي - اإن  ا اجتماعيًّ عامة دنيوية، واأدبًا عامًّ
ُي�سرت  اأن  يجب  من  فيه  تعينني  قانونًا   - وحّريتك  عدلك  لك  وي�سمح  تريدي، 
اأيتها ال�سلطات  اإطاعة واحرتاًما. ولكن  وجهه، فيطاأطئ من يتناوله احلكم راأ�سه 
فلي�سمل  وحدهّن.  املدن  مب�سلمات  ا  خمت�سًّ لي�ص  �سلطانك  اإّن  العادلة  العاملية 
قانونك غريهّن من جميع الطوائف وامللل حيث ل يجوز ح�سر امل�سلحة العامة 
الدنيوية والأدب العام الجتماعي يف فئة دون اأخرى. اإنك اأنت وحدك ال�سلطة 
العاملية ول يد فيها لغريك. اإنك اأنت الو�سّية علينا لكي تعلينا اإىل م�ستوى الأمم 
الراقية. ول�سنا نحن اأو�سياء عليك لننزلك اإىل م�ستوانا، فل جتعلي للمرائني اإليك 
الطرائق  اأوفق  يراها  التي  الطريقة  يختار  معتقده  ا يف  حرًّ مّنا  كلًّ  وذري  �سبيًل، 

لدينه واأحفظها ل�سرفه.
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اأيتها ال�سلطة العادلة
اإّن دعاة ال�سفور ل يعتدون على دعاة احلجاب. فيجب على دعاة احلجاب 
اأن ل يعتدوا على دعاة ال�سفور. اإّن اهلل ل يحب املعتدين. واهلل اأعلم مبن اأهدى 

�سبيًل.

ۇئ   ۇئ   وئ    وئ   ەئ     ەئ    ائ     ائ   ى   ى   نث  تعاىل:  اهلل  قال 
حئ   جئ   ی   ی   ی      ىئ    ىئ   ىئ   ېئ   ېئ   ېئ     ۈئ   ۈئ   ۆئ   ۆئ  
يت   ىت   مت   خت   حت   يب  ىب   مب   خب    حب   يئ  ىئ   مئ  

جثمث  ]احلجرات/ 11[.

خرًيا  يكونوا  اأن  ع�سى  احلجاب  بدعاة  ي�سخرون  ل  ال�سفور  فدعاة  اإذن 
ي�سخروا  ل  اأن  اأي�ًسا  احلجاب  دعاة  على  ويجب  اأنف�سهم)1(،  يلمزون  ول  منهم، 

بدعاة ال�سفور ع�سى اأن يكونوا خرًيا منهم، واأن ل يلمزوا اأنف�سهم.

لها  منا  امراأة  وكل  منا  عيلٍة  كل  اإّن  الكرمية.  العاملية  ال�سلطات  اأيتها  يا 
م، ولي�ص احلكم الجتماعي اإل لذلك الرئي�ص اأو لذلك القّيم، اإذا  رئي�ص اأو قيِّ
بعه، واإذا راأى اخلري يف احلجاب اتبعه، واإل انقلب الأمر  راأى اخلري يف ال�سفور اتَّ

فو�سى.

)1( ل يلمزون اأنف�سهم: ل يعيبون اأو ينتق�سون من اأحد فيعر�سوا اأنف�سهم لردة فعل ذلك ال�سخ�ص فريد عليه بالنتقا�ص 
منه. )م(.
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اإّن حرية كّل فرد حمدودة بحدود حرية غريه. فل يجوز لأحد اأن يتجاوز 
حدود غريه ومن جتاوز فالقانون يرجعه اإىل حّده.

احلرية اأ�سا�س احلياة الإن�سانية الراقية

حرية الفكر وحرية الإرادة

�سادتي و�سّيداتي:

قال الكاتب احلكيم املنفلوطي: ل �سبيل اإىل ال�سعادة يف احلياة اإّل اإذا 
ووجدانه  ونف�سه  وعقله  ج�سمه  على  ي�سيطر  ل  مطلًقا،  ا  حرًّ فيها  الإن�سان  عا�ص 

وفكره م�سيطر اإل اأدب النف�ص.

اأدب  يكون  واأن  اجلوارح،  اأدب  اأ�سا�ص  النف�ص  اأدب  يكون  اأن  ويجب 
اأدب  الريب يف  يجعلوا  اأن  اإل  النا�ص  اأبى  فاإن  اآثاره،  من  واأثًرا  له  تابًعا  اجلوارح 
واأقدارهم،  قيمهم  وميزان  وعلئقهم)1(  اأعمالهم  اأ�سا�ص  وال�سكنات  احلركات 
فيه غري  يوؤّدون  ل  واإنهم  متثيل،  م�سرح  اإىل  ا�ستحال  قد  ُكلَّه  العامل  اأّن  فليعلموا 

وظيفة املمثلني الكاذبني.

لتهم. )م(. )1(  علئقهم: �سِ
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احلرية �سم�ص يجب اأن ت�سرق يف كلِّ نف�ص، فمن ُحِرَمها عا�ص يف ظلمٍة 
حالكة يت�سل اأولها بظلمة الرحم واآخرها بظلمة القرب.

احلرية هي احلياة، ولولها لكانت حياة الإن�سان اأ�سبه �سيء بحياة اللعب 
املتحركة يف اأيدي الأطفال بحركات �سناعية.

وقال ال�سيخ حممد عبده - رحمه اهلل تعاىل:

القيود  من  اإرادته  واأطلقت  كرمية،  حّرة  نف�سه  للإن�سان  بالإ�سلم  »جتّلت 
التي كانت تقّيدها باإرادة غريه �سواء كانت اإرادة ب�سرية ظّن اأنها �سعبة من الإرادة 
الإلهية اأو اإنها هي كاإرادة الروؤ�ساء وامل�سيطرين. اأو اإرادة موهومة اخرتعها اخليال 
عزميته  وانفّكت  ونحوها.  والكواكب  والأ�سجار  والأحجار  القبور  يف  ُيظّن  كما 
من اأ�سر الو�سائط وال�سفعاء، واملتكّهنة والعرفاء، وزعماء ال�سيطرة على الأ�سرار، 
ومنحتها حق الولية على اأعمال العبد فيما بينه وبني اهلل، الزاعمني اأنهم وا�سطة 
العبودية  من  روحه  اأعتقت  فقد  وباجلملة  والإ�سعاد،  الإ�سقاء  وباأيديهم  النجاة 
ا من العبودية  للمحتالني والدجالني و�سار الإن�سان بالتوحيد عبد اهلل خا�سة حرًّ
لكل ما �سواه، فكان له من احلق ما للحر على احلر، ل علّي يف احلق، ول و�سيع، 
ول �سافل، ول رفيع، ول تفاوت بني النا�ص اإل بتفاوت اأعمالهم، ول تفا�سل اإل 
بتفا�سلهم يف عقولهم ومعارفهم. ول يقّربهم من اهلل اإل طهارة العقل من دن�ص 

الوهم، وخلو�ص العمل من العوج والرياء«.
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مرحًبا بك اأيتها احلّرية القد�سّية، حرية الفكر وحرّية الإرادة، فاأنت اأنت 
روح الدين، اأنِت اأنِت اأ�صُّ كّل نه�سة، واأنِت اأنِت موّلدة احلقائق بالبعث. مرحًبا 
بك اأيتها احلّرية التي تخّولنا حق حفظ �سرفنا وحّق نهو�سنا بال�سور التي نعتقد 

اأنها له اأحفظ وللدين اأقرب، ولنا ولعيالنا ولأمتنا اأنفع.

اإّنَك لتنت�سرين كما انت�سرِت يف العامل الراقي. فوقفتي هذه مظهر من 
دور  يف  الرجال  اأ�سّد  كان  فلقد  اأبواقك،  من  بوق  هذا  و�سوتي  ن�سرك،  مظاهر 
ب املظلم، دور ال�ستبداد والرياء والظلم يرهبه اأن يقف مثل موقفي، ليعلن  التع�سّ
للعيلة  ال�سعادة  كّل  وال�سعادة  للنا�ص،  اخلري  كّل  اخلري  اأنها  يعتقد  التي  عقيدته 

والأّمة واملجتمع، وال�سرف كّل ال�سرف للمراأة.

ذكرُت حّرية الإرادة وحرية الفكر، وقد يلتب�ص على البع�ص معنياهما، اإذ 
طاملا بخ�ص اجلهل قدرهما، واأراد اأن مي�سخ جمالهما، وخلطهما بالنزعات احليوانية 

اها اجلهلة حّرية. التي �سمَّ

اإّن احلرية حملها العقل، فل تتجّلى بنورها ال�ساطع اإل يف الإن�سان على 
اإًذا  فنزعاته  فكر،  حّرية  اأو  اإرادة  ليملك  عقًل  ميلك  فل  احليوان  اأّما  عقله.  قدر 

حيوانية حم�سة م�سرة ل اأثر للحّرية فيها.
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اإن حّرية الإرادة - كما عرفها علماء الجتماع - هي حّرية الفرد يف حتديد 
املثلى، وحّرية  نف�سّيته من ت�سّور لغايات الآداب  اأفعاله على مقت�سى ما حتتمل 
الفكر هي حّق الفرد يف اأن يتبع بل خوف ول وجل)1( موحيات عقله خلريه وخري 
النا�ص ل يعوقه عن ذلك تدّخل ال�سلطات، اأو كراهية اجلماهري ونزعاتها. ولنا اأن 
نقي�ص على هاتني احلّريتني حّرية القول واحلّريات جميعها. فكّلها ترمي اإىل خري 

الإن�سان، وت�سييد املجتمع.

موقفي وخطتي

اأّيها ال�سيدات وال�سادة:

اّت�سح يل من موقفي اأنه موقف دفاع عن حّرية املراأة، واإيّن من اللواتي 
رّجحن ال�سفور مع الذين رّجحوه على احلجاب. وعمًل بحّرية التفكري وحتت راية 
جعلتني  التي  وتاأّملتي  خواطري  كّل  لديكم  اأطرح  امل�ستقّلة،  العلمية  ال�سيادة 

اأرجح ال�سفور، واأطلب حترير املراأة.

من  كثري  مذهب  وهو  مذهبي  اأّن  اأرى   - بق�سوري  معرتفة  واأنا   - واإيّن 
لل�سرف  حافظ  واأ�سمن  الجتماع،  روح  على  انطباًقا  اأكرث  وال�سّيدات،  ال�سادة 

الذي نقّد�سه جميًعا، ونتلّم�ص اأ�سلح الأ�سباب ل�سونه منّزًها حمرتًما.

)1(  َوَجل: خوف وفزع. )م(.
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قال بع�ص احلكماء:

املجال  له  نف�سح  اأن  علينا  فيجب  نه�سة،  كّل  اأ�سا�ص  احلّر  التفكري  »اإّن 
اأخرى  بحّريات  حّريته  وت�سطدم  الأدب،  دائرة  �سمن  ويَقاَوم  فيقاِوم  لي�سري. 
ا�سطداًما معقوًل �سليًما �سريًفا وهكذا اإىل اأن يتّم الن�سر للفكر ال�سحيح فل يتاألق 

برق احلقيقة اإل اإذا ت�سادمت الآراء«.

ولهذا اأرجو ممن يرى غري ما راأيت اأن ينظر يف ملحوظاتي وتاأّملتي وينعم 
ل عمًل بحّرية التفكري، ببيان ملحوظاته وتاأّملته التي يوحيها اإليه  فيها، ثّم يتف�سّ
العقل والدين يف وقفة اآتية، حتى اإذا اأقنعني مبنطقه، وراأيت نتائج مذهبه اأحفظ 
لل�سرف، واأطبق للدين، واأنفع لعائلتي وللأمة  �سدلت النقاب حاًل على وجهي، 
ومت�ّسكت را�سية كّل الر�سا باحلجاب، ولو كان اأ�سّد اأ�سكال ال�ستعباد، وما هّمني 
ولل�سرف  للدين  فداًء  احلياة  يف  ال�سعادة  دواعي  وكّل  والهواء،  النور  يكون  اأن 

ولعائلتي وللأمة.

اإذا اكتفى مناظري يف جوابه بالبحث عن املروق والإحلاد ومبا ينايف  اأّما 
اآداب املناظرة، ف�ساأترّفع عن �سماع كلمه مكتفية بالرجاء من اهلل  اأن ي�سلحه 
وير�سل اإىل نف�سه �سعاًعا من نور احلّرية والهدى، اإذ اإّن ذلك النور ل يطلع على 
نف�ص اإّل زّينها بالعقل والأدب واحرتام النا�ص. وبّدل فيها حجة املجادلة بالتي 
هي اأح�سن من حّجة املجادلة بالإ�ساءة التي يعت�سم بها املرائي العاجز عن بيان 
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الدليل والربهان. وكذلك اإّن الكتفاء بالقول اإن نظرتي غري �سحيحة دون جمادلة 
ودون اإثبات الربهان  لدليٌل على عجز قائله، وعلى عدم �سحة ما يقول.

ة يف الكلية العلمانية حتت عنوان »ملاذا  ذكرت يف حما�سرة األقيتها منذ مدَّ
تتعّلم الفتاة؟«، اأيّن ل�ست من القائلت بالرتّجل ول�ست من م�ستح�سنات الطفرة 
التي جتعل املراأة م�سًخا يتلعب به الغواة. وت�سخر منه فل�سفة الجتماع وتغرق 
لديه اأ�سّرة الأطفال بالدموع. واإيّن ل اأريد اأن تتنّزل املراأة عن مقامها الرفيع اإىل 
منزلة ي�سيع فيها معنى الأمومة والعيلة الب�سرية، ولكّني من القائلت مع القائلني: 
اإّن العلم اأدعى من اجلهل اإىل ال�سيانة والكرامة والعفاف، بل اإنا هو احلافظ للمراأة 

مقامها ال�سامي ال�سريف.

واإيّن الآن يف حما�سراتي هذه اأعيد قبل كّل �سيء كلمي الذي ذكرت 
واأعتقد اأّن ال�سفور والعلم واحلّرية اأدعى من احلجاب واجلهل والعبودية اإىل ال�سيانة 
لأّن  املجتمع،  و�سلح  الب�سرية  والعيلة  الأمومة  معنى  واأدرك  والعفاف  والكرامة 
العبد  العامل ول يثبت يف نف�ص  ثبوته يف نف�ص  الأدب ل يثبت يف نف�ص اجلاهل 
ثبوته يف نف�ص احلر. ولأّن العيلة واملجتمع اإّنا ينتظمان وي�سعدان متى �سادهما العدل 
واحلق. ومتى كان نور احلّرية - وهو حقٌّ مثل نور ال�سم�ص - �سامًل. فل �سعادة ول 
�سلح ول انتظام مع ال�ستبداد والظلم وبقاء ن�سف العيلة واملجتمع حمروًما ذلك 
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النور، وبقاء الأم مظلومة تر�سف)1( بل ترزح)2( حتت قيود حجابها حمرومة حّريتها 
وكّل اأنواع رقيها، الأمر الذي يحرمها القدرة على ترقية اأولدها واإ�سعاد بنيها.

قال امل�سلح الكبري قا�سم اأمني:

فهو  العائلة  باإ�سلح  فيه  يبداأ  ل  الجتماعية  هيئاتنا  يف  اإ�سلح  »كّل   
عقيم. ولي�ص من املمكن حت�سني حالتنا العائلية اإل برتقية �ساأن املراأة، واإعدادها 

ا«. اإىل اأن تكون اإن�سانًا تامًّ

واأُِجلُّ �سادتي الرجال اأن يعّدوا حّرية الإرادة وحرية الفكر على الوجه 
باحلّق،  واملطالبة  احلقائق،  وبيان  فيه،  وال�سراحة  القول،  وحّرية  بّينت،  الذي 

وال�سعي للخري مترًدا غري ممدوح.

اإنها حللة جديدة للمراأة جميلة، بحق اأن تتخذ بدًل من الثوب العتيق. 
ويل الرجاء منكم اأن ل يثقل عليكم اأن تاأخذوا حكمة من كلمي اإذا وجدمت فيه 

ُة املُوؤِْمن اأّنى َوَجَدَها اأََخَذها«. الَّ حكمة. فقال ر�سول اهلل : »احِلْكَمُة �سَ

وعلى كل حال اأرجو من �سادتي الرجال اأن ل يتَّهموين بخرق النظام، 
والفرار من �سجن احلجاب، فاإيّن مل اأفعل ذلك يا �سادتي، اإّنا اأخوكم اأبي الذي 

)1( تر�سف: مت�سي بالقيد رويًدا. )م(.
)2( ترزح: ت�سعف وت�سقط. )م(.
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ا مطلًقا - وهو ل يخ�سى يف �سبيل احلق لومة اللئمني - هو الذي  خلقه اهلل حرًّ
عدَّ �سجني منافًيا عدل اهلل، وم�سلحة العيلة واملجتمع، ووثق ب�سرف نف�سي واأدبها، 
فاأر�سلني �سافرة اإىل احلياة والنور. ولدى حتكيمي العقل رجحت ما راأى ففعلت.

كيف ي�ستطاع اأيها ال�سادة اأن اأُتَّهم بالفرار من �سجني؟ اإّن الفارَّ يختبئ اأو 
يتقنع لئل ُيْعرف، اأما اأنا فظهوري بوجهي ال�سافر املعروف اأين كنت واأيان �سرت 

لدليل �سريح على ق�سدي ال�سوّي و�سراطي امل�ستقيم.

اأّيها ال�سادة:

ما  فاأطرى)1(  راأيه،  اأكتب لريى  مّما  �سيًئا  فاأراه  اأبي،  يوًما  اأحد الأدباء  زار 
كتبت وحكى حكاية. قال: كنت يف اإ�ستانبول يف اليوم العا�سر من حمّرم - وهو 
اآخر اأّيام املاأ�ساة التي ميّثلها الإيرانّيون تذكاًرا ل�ست�سهاد احل�سني ومن �سحبه من 
اأهل البيت - عليهم ال�سلم - وكان هناك خطيب حكيم اأراد اأن يغتنم فر�سة 
اجتماع القوم ليحدثهم يف اأمر اجتماعي لهم فيه خري عظيم. ولكن ما كاد ي�سعد 
ا منهم باأّن اخلطيب �سيذّكرهم مبا يعلمون  املنرب حّتى عل نواح القوم وبكاوؤهم ظنًّ
عن حادثة كربلء. فلم ت�ستطع الآذان اأن ت�سمع من اخلطبة �سيًئا. حينئذ قام رجل 
�سارًخا باأعلى �سوته: اأيها النا�ص لن�ستمع اإىل اخلطيب متاأّملني يف كلمه لعّل لنا 

)1( فاأطرى: اأطرى بالغ يف املدح. )م(.
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فيه حكمة جديدة اأو كلمة مفيدة ل تتاأثروا من قول قبل اأن ت�سمعوه، ول حتكموا 
يف اأمر قبل اأن تفهموه وتعوه.

ثّم قال الأديب لأبي: ع�سى احلجابّيون ل يتاأثرون ول يحكمون اإل مبا 
ي�سمعون من هذه املحا�سرات ويعون.

قلت، اإًذا اأجعل حما�سراتي مطبوعة، يقروؤها اأولو الألباب على مهل. فاإذا 
اآن�سوا فيها نوًرا اأ�سعلوا م�سابيح علمهم واأنار كّل منهم ما حوله من ظلم.

ما  �سلح  يف  احلكم  اأّما  وللأمة.  للمراأة  وال�سلح  اخلري  يف  راغبة  اإيّن 
ارتاأيت اأو عدم �سلحه فمرجعه الأيام. قال �ساعر النيل حافظ اإبراهيم يف مرثاته 

للم�سلح العظيم بل اإمام امل�سلحني قا�سم اأمني:

قال الأديب وقد راأى فهر�ست حما�سراتي واألقى نظرة على نظراتي: اإّن 
كّل ما تطلبينه للمراأة يف دفاعك حّق لها. ولكّني اأرى اأن طلبك ذلك كّله دفعة 
واحدة يهّول الرجل الذي قد تعود ظلم املراأة وا�ستعباده اإّياها حّتى اأ�سحى يرى 
الثاين  الثالث بعد  ثّم  الثاين بعد الأّول،  ا له وعدًل. فلو طلبت احلّق  ذلك حقًّ

ا، لكان نيل النتيجة على ما اأرى اأ�سمن. وهلّم جرًّ

مرجعـــــــه لالأيــــــام  احلكــم 
الـــراأي ترتكه وكـــذا طهــــــاة 

ت�صِل ول  فنـــــم  راأيت  ما  يف 
مهِل على  ين�صجـــــه  للدهـــــر 
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قلت: مل اأتعّود احليل يف العمل... فكّل حّق راأيته يف كتاب اهلل و�سّنة 
ي�سلم  اأن  وللرجل  �ساأطلبه  وال�سّنة،  للكتاب  موافًقا  العقل  اإّياه  اأراين  اأو  ر�سوله، 
ا اإن �ساء، وله اأن يتدّرج اإن �ساء يف اإعطاء احلقوق  دفعة واحدة بكّل ما يراه حقًّ
العطاء  يتعّجل  من  فمنهم  متفاوتة،  النا�ص  عقول  اأّن  ريب  ول  فواحًدا،  واحًدا 
ومنهم من يوؤّجله. ولكن خري الرب عاجله. ول اأ�سّك يف اأّن ت�سامن الرجال يف ظلم 
املراأة قد تفككت عراه يف هذا الع�سر وحّل حمّله التعاون على اإن�سافها، واأ�سحى 

ال�سواد الأعظم من الأمة مع املراأة ل عليها. نث ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  
پ  پ  پمث  ]البقرة/ 257[.

خطابي اإىل اإخواين احلجابيني

لكم  التقاليد،  واإبقاء  املراأة  واإ�سارة  احلجاب  باإبقاء  القائلني  �سادتي  يا 
مذهبكم يف ذلك، ونحن القائلني بال�سفور وحترير املراأة ونبذ التقاليد، لنا يف ذلك 

مذهبنا.

هو  مبن  اأعلم  واهلل  وراأينا،  فاحرتموا مذهبنا  وراأيكم  نحرتم مذهبكم  اإننا 
اأهدى �سبيًل.

قال اهلل �سبحانه وتعاىل:  نث ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پمث     ]هود/ 118[.
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واإّن ما ي�ساوؤه اهلل �سبحانه هو اخلري عينه، فلو راأى اهلل جّل جلله اختلف 
ا - ملا �ساءه، اأو اأنتم اأعلم منه تعاىل مبا ي�سّر وينفع. النا�ص يف املذاهب م�سرًّ

اأّي  الدينية  الأ�سا�سية  الأمور  يف  خمتلفة  عدة  مذاهب  الإ�سلم  يف  اإّن 
اختلف، وبعد اأن كّفر امل�سلمون بع�سهم بع�ًسا وحتاربوا ع�سوًرا �سّلم بع�سهم اإىل 
بع�ص باحلّرية يف اأمر الدين واملعتقد، و�ساروا كّلهم كما يجب اأن يكونوا اإخوانًا. 
فامل�سلمون اإخوة. فاأّنى ت�سّلمون بذلك يا �سادتي ول ت�سّلمون الآن بع�سكم اإىل 
اأمر  يراه الأ�سلح يف  الذي  الطريق  امللب�ص وباختيار كلٍّ منكم  باحلّرية يف  بع�ص 

الدنيا.

تي َرْحَمٌة َلَها«. قال ر�سول اهلل : »اْخِتَلُف املذاهب يِف اأمَّ

اأجل، اإّن اختلف املذاهب رحمة للأّمة، اإذ اأنه ي�سوق كّل مذهب اإىل 
التناف�ص  حلبة  يف  ليكونوا  الجتهاد  اإح�سان  اإىل  ويقودهم  والعمل  العلم  اإتقان 
للخري والعدل وال�سلح والتكمل �سباقني، ل هدًفا ل�سهام الناقدين من مذاهب 
ت�سادم  يف  احلّق  برق  ويلمع  وال�سرع،  العقل  يتكمل  ذلك  فبمثل  الآخرين، 
احلكومات  يف  تاأّلف   ، اهلل  ر�سول  بها  اأتى  التي  احلكمة  ولهذه  الأفكار، 
يف  مّتفقة  ولكّنها  خمتلفة  مبادئ  على  قائمة  حرة  �سيا�سية  اأحزاب  الد�ستورية 
ح�سن املقا�سد، فكّل ما راأيناه من اخلري وال�سلح يف احلكومات الد�ستورية اإّنا 
من�سوؤه اختلف تلك الأحزاب، وكّل ما راأيناه من احلق البارق اإّنا هو اأثر ت�سادم 



48 48
ال�صـفور واحلجـاب

الأفكار، واإّن حكومة لي�ص فيها اأحزاب خمتلفة املبادئ متفقة املقا�سد، يحجر فيها 
على العقل وحرية الإرادة والفكر وحرية الل�سان والقلم، لي�ست تلك اإّل حكومة 
م�ستبدة ل ي�سودها اخلري والعدل وال�سلح. بل يغلب فيها الباطل احلق، والظلم 
العدل، واجلهل العلم، والرق احلّرية، واجلمود احليلة، اإذ ل رادع فيها ول وازع ول 

معار�ص ول منازع.

�سادتي، نحن يف زمن غلبت فيه احلقيقة الوهم واخليال، ول عربة للوهم 
جتاه املح�سو�ص من احلقائق.

اإننا نرى باأعيننا بلد ال�سفوريني، حيث ن�سط العقل من عقاله، ونالت املراأة 
حّريتها ونرى رقّيهم فنعتقد كما يعتقدون؛ اإّن رقيهم وقد اأفلتوا من ربقة التقاليد، 
اإّنا ولَّدته حرية املراأة اأي حرية الأم. واإن تاأخرنا اإّنا هو نا�سئ عن ا�ستعبادنا اأنف�سنا 

بالتقاليد وا�ستعبادنا الأم حتى بليت مبا بليت من العقم العقلي.

اأنتم تقولون: بدًل من اأن ن�ستغل باإعتاق املراأة من رّقها، فلنباِر ال�سفوريني 
ا بالعلوم والفنون، بالخرتاعات والكت�سافات، ببناء البواخر واملواخر، و�سنع  رقيًّ
الطّيارات وال�سيارات، واإن�ساء التّلغرافات والتلفونات، �سلكّيات وغري �سلكّيات، 
وما �ساكل من ال�سناعات ولن�ستوِل على الأ�سواق التجارية، ولن�سبقهم َوْلَنُفْقُهم 

ولنغلبهم يف ذلك كله، نفز باملرغوب ونظفر باملطلوب.
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ونحن نقول: ل يقوم بناء بل اأ�سا�ص، ول ميكن الو�سول اإىل اأعلى ال�سّلم 
اإل بال�سعود درجة درجة، واأ�سا�ص البناء لرقي الأّمة حترير الأم، واأول درجة من 
�سّلم الرقي هو ال�سفور، لأّن احلجاب يورث ن�سف الأّمة ال�سلل والأمة امل�سلول 
تباري، وت�ستويل، وت�سبق وتفوق وتغلب، وتفوز،  اأن  ت�ستطيع  اأع�سائها ل  ن�سف 

وتظفر.

ونقول: ل يتّم لنا رقي اإل مبا ذكرت ومبا �ساأذكر تباًعا يف حما�سراتي.

الهدى يف  ال�سرع والدين، فهما يف جانبنا، كما �سرتون، وقد يكون  اأّما 
اأمر الدنيا اأي�ًسا يف جانبنا، وقد يكون يف جانبكم. واهلل اأعلم باملهتدين. واإّن اأمامنا 

طريقني يف�سيان اإىل ظهور احلقيقة �ساطعة.

الطريق الأّول: هو املجادلة بالتي هي اأح�سن - وقد فتحت الباب - فاإن 
غلبناكم  واإن  بكم.  نلتحق  اأننا  علينا  العهد  فلكم  واأقنعتمونا،  بالربهان  غلبتمونا 

تلتحقون بنا اإن �سئتم.

الطريق الثاين: هو التجربة الفعلية التي تظهر احلقائق حم�سو�سة. فليكن 
اأنه خري له ولعيلته وللأّمة. ولنجِر يف حلبة ال�سباق اإىل  ا فيما يعتقد  كّل مّنا حرًّ
اجلمود  ل   - ذلك  اإّن  والأدبي،  العقلي  والتكّمل  الرقّي  من  املطلوب  الغر�ص 
اأننا  علينا  العهد  فلكم  �سبقتمونا  فاإن  للأمة.  اخلري  ي�ستوجب  ما   - التقليد  على 
نلتحق بكم، واإن �سبقناكم تلتحقون بنا اإن �سئتم. واإّن عملنا يا �سادتي ل ي�سّركم، 
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وعملكم ل ي�سّرنا، فلنا اأعمالنا ولكم اأعمالكم. واإن عملنا �ساحًلا فلأنف�سنا، واإن 
فاإننا  اهتدينا  واإن  فعليها.  اأ�ساأمت  واإن  فلأنف�سكم  �ساحًلا  عملتم  واإن  فعليها.  اأ�ساأنا 
نهتدي لأنف�سنا، واإن �سللنا فاإّنا ن�سّل عليها، واإن اهتديتم فاإّنا تهتدون لأنف�سكم، 

واإن �سللتم فاإّنا ت�سّلون عليها، ول تزر وازرة وزر اأخرى.

اًظا عليكم، واأنتم ل�ستم مب�سيطرين  نحن ل�سنا م�سيطرين ول وكلء ول حفَّ
ول وكلء ول حفاًظا علينا، ول حجة بيننا وبينكم، واإّنا احلّجة بيننا وبني اهلل، اأو 

بينكم وبني اهلل.

اإذا اأردمت اأن مت�سوا اإىل الأمام على الطريق التي تعتقدون اأن لكم وللأّمة 
ن�سي  اأن  نحن  اأردنا  واإذا  اأمامكم حواجز.  ن�سع  ل  فنحن  وال�سلح،  اخلري  فيها 
لنا وللأّمة فيها اخلري وال�سلح، فينبغي  اأن  اإىل الأمام على الطريق التي نعتقد 
ا واهلل ل يحّب  ا وتركه حرًّ لكم اأن ل ت�سعوا اأمامنا حواجز. فاهلل خلق كلًّ مّنا حرًّ

املعتدين.

اأنف�سنا ع�سى اأن تكونوا خرًيا مّنا. فينبغي  نحن ل ن�سخر بكم ول نلمز 
بكم األ ت�سخروا بنا ول تلمزوا اأنف�سكم ع�سى اأن نكون خرًيا منكم. وما ق�سدنا 
الأق�سى، وما ق�سدكم الأق�سى، اإل خلري الأّمة. فا�سمحوا لذلك اخلري اأن يظهر 
اإّما يف جانبنا اأو يف جانبكم. اأما منع اخلري كرًها اأن يظهر فهو حرام. واإّن اإكراهنا 
عيوننا  مقام  وعيونكم  بها،  فنفتكر  اأمورنا  عقولنا يف  مقام  عقولكم  نقيم  اأن  على 
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فننظر بها، واآذانكم مقام اآذاننا فن�سمع بها، ذلك مناف ل�سّنة اهلل يف عباده ولعدله 
ولعدل الإن�سان.

حئ    جئ   ی  ی   ی    ىئ   ىئ   ىئ   ېئ   ېئ   ېئ   ۈئ   نث 

جث   مئ  ىئ  يئ  جب       حب  خب  مب  ىب      يب  جت  حت  ختمت  ىت  يت  

مثمث   ]الن�ساء/ 59[.

الدفاع احلر املقد�س عن احلق

�سادتي و�سّيداتي:

من  اأَولي�ص يل  واأخواتي.  واإخوتي  واأمهاتي  اآبائي  اإل  اأخاطب  اأراين ل 
الدالة والقربي اأن اأخاطب من ذكرت بل�سان �سريح وقلب مفتوح؟ اأَولي�ص يل اأن 
اأ�سلك كلَّ طريق �سوّي من طرق الإقناع الذى يهديني اإليه العقل واهلل وحرية 

الإرادة والفكر، والغاية هي اخلري للأمة؟

اإّنا يف زمان قّد�ص فيه يا �سيداتي و�سادتي حّق الدفاع عن احلق. ول يتّم 
الدفاع اإل بتمام احلرية. واأّي حق يدافع عنه اأقد�ص مّما عنه اأدافع؟ األ وهو حرية 

املراأة. فاإن راأيتموين على حق اأعينوين، واإن راأيتموين على باطل ف�سددوين.
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اأطلقوا يا ق�ساة الجتماع حرية فكركم كما اأطلقت حرية فكري اإطلًقا. 
وتاأّملوا ما يوحي به اإيّل فكري املنطلق، ولكم علّي عهد وميثاق اأن ل اأذكر ق�سّية 
الفقهاء،  اأقوال  من  نوًرا  و�ساأ�ستمد  وال�سّنة،  وبالكتاب  العقل،  بربهان  اأثبتها  اإل 
يوافق  ل  اأنه  اأقوالهم  من  اأرى  ما  انتقاد  عن  احلق  �سبيل  اأحجم يف  لن  ولكّني 
الكتاب وال�سنة ويخالف الأقوال التي منها ا�ستمددت نوًرا. لن اأحجم عن نقب 

الباطل حتى يخرج احلّق من جنبه.

ا«. قال ر�سول اهلل : »قِل احلقَّ َواإْن َكاَن مرًّ

ال�صرع ما �صرعه اهلل تعاىل لعباده

�سادتي و�سّيداتي:

قبح.  ما  وا�ستقباح  ال�سرع  ن  ما ح�سَّ ا�ستح�سان  واجبي يف  اأن�َص قط  مل 
ولكني اأقول ب�سوت عاٍل اإّن ال�سرع يف عرف الفقهاء لي�ص كّل ما قاله هذا وذاك 
منهم، يف اأحوال يعلم اهلل بها، ولكن ال�سرع ما �سّرعه اهلل تعاىل لعباده، واإن هو اإل 
الكتاب وال�سّنة، فهما نبعتا اخلري اخلال�ص واحلقيقة ال�سرفة، وهما م�سدرا الأنوار. 

فكّل ما ح�ّسناه ح�سن. وكّل ما قّبحاه قبيح.

اإىل  نرّده  اأن  دون  �ساحًلا  �سرًعا  فقيه  من  قوٍل  كّل  ح�سبنا  اإذا  اأننا  غري 
الكتاب وال�سّنة، ودون اأن نرى دليًل على ذلك القول، فقد اأ�سركنا ال�سارع يف 
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�سرعه اأّي اإ�سراك، واختلط احل�سن بالقبيح اأّي اختلط. بل رّجحنا يف كثري من 
الأحيان خطاأ النا�ص على ال�سواب عينه، وبدعهم على كتاب اهلل و�سّنة ر�سوله، 
ودخلنا يف فو�سى ل يجوز اأن ن�سلم لأنف�سنا بالدخول فيها. واتبعنا من مل يكن 

اأحق اأن يّتبع خلًفا لقوله تعاىل:

ڍ   ڇ   ڇ  ڇ   چ    چ   چ   چ   ڃ   ڃ      ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   نثڄ  
ڍ     ڌمث  ]يون�ص/ 35[.

اإن حكم الجتهاد �سرًعا: لي�ص اإلَّ غلبة الظّن مع احتمال اخلطاأ.

واأعيذ مثل ق�ساة الجتماع اأن ل يقبلوا بالكتاب وال�سّنة مرجًعا، واأن ل 
يح�سبوا للعقل ح�سابًا، متم�ّسكني باأقاويل �سعيفة ل ميكن عّدها اأحا�سن الأقوال، 
ولي�ص اّتباعها واجًبا، ول ميكن رّدها اإىل كتاب اهلل و�سّنة ر�سوله ول يقبلها العقل 

يف الزمن احلا�سر، وهي تخّل مب�سلحة الأّمة. و�سرتون من ذلك اأمثاًل عديدة.

اختالف الأقوال والروايات بني مع�سر ومي�سر، واأ�سباب البدع 
املختلفة، وفيه �سوت ملحمد عبده و�سوت للنع�ساين، و�سوت 

للفقيه
املف�ّسرين  اأقوال  طالعت  ال�سادة  اأيها  املراأة  دفاعي عن  ء  اأهيِّ �سرعت  ملّا 
والفقهاء يف ما يتعّلق باملو�سوع فلم اأجد منهم اإجماًعا يف اأمر ما لأتبعه، بل كّلما 
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وجدت قوًل راأيت اأقواًل اأخرى تخالفه وتناق�سه، كنت اأقراأ الآية واأقراأ تفا�سريها 
وكنت اأرى اأحداًثا وتغيرًيا ل تف�سرًيا، وراأيت الروايات متباينة متناق�سة ب�سورة 
 فيما  الروايات عن ابن عّبا�ص  راأيت كما �سرتون  يحار معها العقل. مثًل: 
يتعّلق بتف�سري: نث  ڳ  ڳ       ڳ  ڱ    ڱ  ڱ  ڱمث ]النور/ 31[، 

ڻ   ڻ   نثں    ،]59 ]الأحزاب/  ہمث  ہ   ۀ   ۀ     نث  
ڻمث ]النور/ 31[،  نحًوا من ع�سر ل تنطبق رواية على رواية، كاأيّن بكّل 
واحد من الرواة يريد مبا يروي اأن يوؤَيد ما يرى - ومل اأَر رواية م�ستندة اإىل دليل - وقد 
راأيت من تلك الروايات ما يوجب ي�سًرا حميًدا. ومنها ما يوجب ع�سًرا �سديًدا، 
ما  ن�سد  اأو  مّنا  اأراد  من  اأّن  فرتاءى يل  الأخرى،  املف�ّسرين  اأقوال  كانت  وهكذا 
يوافق روح الع�سر والجتماع وم�سلحة الأّمة وي�ستوجب التي�سري والرقي اللذين 
اأو ن�سد التع�سري والتعقيد فله  اأراد  اإليهما، فله من الأقوال ما ي�ساء. ومن  حتتاج 

اأي�ًسا منها ما ي�ساء.

قلت: ل بدع اأن تختلف الروايات عن ابن عبا�ص وغريه من ال�سحابة 
الكرام - ر�سوان اهلل عليهم اأجمعني - بح�سب اأهواء الرواة. فقد فعل النا�ص مثل 
ذلك يف اأحاديث ر�سول اهلل  اإذ اأخذ كّل �ساحب هوى يخرتع حديًثا تاأييًدا ملا 
ْت َعَليَّ الكذَبُة  ا�ُص َكرُثَ َها النَّ يرى. حتى قام �سلى اهلل عليه و�سلم خطيًبا قال: »اأَيُّ
ا�ص َما َجاَءُكْم َعّني ُيواِفُق َكَتاَب اهلل َفاأَنَا ُقْلُتُه. َوَما َجـاَءُكْم ُيَخاِلُف  َها النَّ اأَيُّ  ...
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َل  َحديٍث  َوُكلُّ  ِة  َوال�سنَّ اْلِكَتاِب  اإىَل  َمْرُدوٌد  �َسيٍء  ُكلُّ   ... اأَُقْلُه  َفَلْم  اهلل  ِكَتاَب 
اِر«. اأ َمْقَعَدُه ِمَن النَّ ًدا َفْلَيَتَبوَّ ُيَواِفُق ِكَتاَب اهلل َفُهَو ُزْخُرٌف ... َفَمْن َكذَب َعَليَّ ُمَتَعمِّ

قال الإمام علي : »وقد كّذب النا�ص على النبّي من بعده كما كّذبوا 
عليه يف عهده«. وقد قّدر حّجة الإ�سلم الإمام الغزايل الأحاديث غري ال�سحيحة 

ب�سبعني األًفا.

اأّما املراأة امل�سكينة فاهلل يعلم مبا نالها من تلك الروايات املخرتعة. ولعلَّ 
ن�سيبها منها مل يكن اأقل من ن�سيبها يف اأقوال بع�ص الفقهاء )اإنهم اأبناء اجلاهلّية 
للم�ست�سعفات    ونبّيه  ا�ست�سعفوها فحللوها(. ولكّن اهلل �سبحانه وتعاىل  وقد 

خري النا�سرين.

يقولون ل �سيء جديًدا حتت ال�سماء. نعم ل �سيء جديًدا حتت ال�سماء، 
ف�سنن اهلل واآياته يف خملوقاته ل تتغرّي يف نف�سها، واإّنا تتغرّي بح�سب عقولنا وتختفي 
على بع�ٍص منها وتظهر على غريها. وتختفي يف زماٍن اأو مكاٍن وتظهر يف غريهما، 
وكما اأّن يف زماننا عقوًل داأبها التع�سري وعقوًل داأبها التي�سري، كذلك كان الأمر 
عند الأقدمني. وكما اأّن اأهل هذا الزمان ُيْحِدثون اأو يبتدعون بدًعا من القوانني 
الأقدمون  كان  كذلك  احلياة  واأحوال  الأزمنة  تغرّي  بح�سب  والأزياء  والعادات 
يبتدعون اأو ُيْحِدثون. ومبا اأنه مل يكن عندهم من �سيء، خارج عن دائرة الكتب 

الفقهّية، اأي دائرة ال�سريعة، كانت تلك البدع ُتدخل فيها.
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اأقول »البدع« ول ينبغي لأحد اأن يتعّجب من قويل، فقد جاء يف جممع 
البحرين: اإّن البدعة بدعتان: بدعة هدى، وبدعة �سلل. فما كان يف خلف ما 
اأمر اهلل به ور�سوله فهو يف حيز الذم والإنكار، وما كان حتت عموم ما ندب اهلل 
وح�ّص عليه هو اأو ر�سوله، فهو يف حيز املدح والإيثار. والبتداع كالجتهاد فقد 

يخطئ املجتهد اأو املبتدع فيها وقد ي�سيب.

 كما  اأو البتداع لقوله  اإىل جهة الإحداث  اأّنهم ذهبوا  ويرتاءى يل 
ة َح�سنة َكاَن َلُه اأَْجُرَها َواأَْجُر َمْن َعِمَل  جاء يف كتاب املجمع املذكور: »َمْن �َسنَّ �ُسنَّ
ة �َسيئة َكاَن َعَلْيِه ِوْزُرَها َوِوْزُر َمْن َعِمَل ِبَها«. فت�سابقوا يف ابتداع  ِبَها. َوَمْن �َسنَّ �ُسنَّ
اأجرها واأجر  اأن �سنته هدى فينال  ال�سنن كل بح�سب عقله وهواه، وكل معتقد 

من عمل بها.

ولكن، اأيها ال�سادة، اإن احل�سن الذي يح�سنه اهلل ور�سوله. ح�سن اأبدّي، 
اأّما احل�سن الذي يح�سنه النا�ص،  والقبيح الذي يقبحه اهلل ور�سوله قبيح اأبدي. 
والقبيح الذي يقبحونه، بح�سب عقولهم واأحوال زمانهم، فل ميكن عّدهما ح�سًنا 
اإذا مل يح�سل الإجماع على حت�سني الواحد وتقبيح  اأبديني، ول�سيما  اأو قبيًحا 
الآخر، اإّنا ذلك مّما يتغرّي مع الزمان، حّتى اإّن كثرًيا ما كان احل�سن يف زماٍن قبيًحا 
ا يف غريه، وال�سار  يف غريه، والقبيح يف زمان، ح�سًنا يف غريه. والنافع يف زمان، �سارًّ
يف زمان، نافًعا يف غريه. ولهذا ال�سبب و�سعت القاعدة ال�سرعية »ل ينكر تغيري 

الأحكام بتغيري الأزمان«.
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وقّيد،  واأطلق  وغرّي،  ن�سخ  قد   - ال�سرمدي  العامل   -   اهلل  كان  وقد 
�ص من اآياته يف �سنني قليلة نّزلها فيها. وما ذلك اإل ليعّلمنا �سبحانه  وعّمم وخ�سّ

وتعاىل وجوب التطّور بح�سب الزمان املتغرّي، على مّر ال�سنني والع�سور.

ا�ص اإلَّ َعَلى  وقال ر�سول اهلل : »اإنَّا َمْع�َسَر الأنِْبَياء اأِمرنَا اأْن َل ُنَكلِّم النَّ
َقدِر ُعُقوِلِهم« فقد تفهم عقولنا يف زماننا من اأحاديثه ال�سريفة، غري ما فهمته عقول 

الأقدمني يف زمانهم منا. والإميان ل يجوز فيه التقليد، واإن جاز يف املعاملت.

اأّما �سبب اختلف الفقهاء، وتناق�ص اأقوالهم يف ما يتعّلق بحجاب املراأة 
فيلوح يل اأّنه ناجت عّما ياأتي:

يف  هجرياهن  على  الن�سفي  قال  كما  كّن  الإ�سلم،  اأول  يف  الن�ساء  اإّن 
مك�سوفات  جنبيها  على  من�سدل  وخمار  درع  يف  املراأة  تربز  مبتذلت  اجلاهلّية 
يف  الرجال  وكان  اأبدانهّن،  منها  تبدو  رقاًقا  ثيابًا  يلب�سن  اأحيانًا  وكنَّ  ال�سدور، 
اإذ ذاك حكومة عاملية منظمة، عاملة  للن�ساء، ومل تكن  يتعّر�سون  الزمان،  ذلك 

بقوانني عاملّية زاجرة، فاأمر اهلل تعاىل امل�سلمات احلرائر باأن: نث  ۀ    ۀ  ہ  
ڱں   ڱ   ڱ   ڱ     ڳ   ڳ        ڳ   ونث    .]59 ]الأحزاب/  ہمث    

ں  ڻ  ڻ  ڻمث ]النور/ 31[.
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اأبي بكر يف ح�سرته وعليها  اأ�سماء بنت  راأى �سلى اهلل عليه و�سلم  وملا 
ْن ُيرى ِمْنَها اإلَّ هذَا َوَهذَا، م�سرًيا  ثياب رقاق قال: »َيا اأ�سماُء اإنَّ املَراأََة َل َي�سُلُح اأَ
اإىل جهة وجهه وكّفيه«. فلّما راأى الفقهاء ذلكم الأمر وتلك الإ�سارة دليلني على 
كره الترّبج، وعلى وجوب الت�سرت املانع له، اعتدل بع�سهم، وبع�ص املف�ّسرين ممن 
ل يف البحث املخ�سو�ص - وجه املراأة وكّفيها،  داأبهم التي�سري، فاأبقوا - كما �سيف�سّ
والعنق  والقدمني  الذراعني   - والكّفني  الوجه  عدا   - بع�سهم  وعّد  ظهور  يف 

والأذنني ما يظهر، مكتفني ب�سرت ال�سدر وغري ذلك من الأع�ساء.

اأما غريهم - مّمن داأبهم التع�سري، والراغبون يف اإظهار الورع والتدّين، اأو 
يف نيل الأجر من ابتداع ال�سنن - فقد اأخذوا يبتدعون لل�سرت بدعة تلو بدعة، اأو 
�سنة تلو �سنة، حّتى اأم�سينا يف طوفان من ال�سنن املبتدعة، وبلغ الأمر اإىل اأنهم مل 
يبقوا جزًءا من املراأة يظهر، وبالغ بع�سهم يف ال�سرت حتى اأخفى قلمة ظفرها)1(، 
واأخفت �سوتها، وعّد بع�سهم ملَءتها مما ل يجوز اأن يظهر فلم َيَر اإلَّ جدار البيت 
التدّين والورع  اإظهار  اإل  لها. ومل يكن ق�سدهم - على ما يرتاءى يل -  �ستاًرا 
الزائد والتفاين يف �سبيل اإنفاذ اأمر اهلل ، ور�سوله ، واإحداث �سنن جديدة 
اعتربوها ح�سنة، يكون لهم اأجرها واأجر من عمل بها - وكّل ذلك الأجر على 
ا، وتبنّي اأّن ال�سنن احل�سنة، مل تكن  ح�ساب املراأة - ولكّنهم جتاوزوا احلد جدًّ

)1( قلمة ظفرها: ما ُقطع من طرف ظفرها. )م(.
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و�سّنة  تعاىل  املوافقة لأمر اهلل  وي�سًرا، وهي  اعتداًل  اأكرث  التي هي  ال�سنن  اإل 
 . ر�سوله

ول اأبحث عن الذين اعت�سفوا التاأويل اعت�ساًفا ل�سهوٍةٍ دفعتهم اإىل ذلك 
ڤ   ڤ   ڤ    ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   نث  اهلل  عند  من  هذا  قالوا  ثّم 

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄمث ]البقرة/ 79[.

قلت اإذن لنا احلق يف اختيار اأقوال الفقهاء التي ت�ستوجب لنا ي�سًرا، بل لنا 
اأن ن�سع احلّد باأنف�سنا بح�سب الزمان وامل�سلحة، و�سرورة احلياة �سمن دائرة من اأمر 
  َبعا. وكاأّن اهلل اهلل  و�سنن ر�سوله . فهما دون ريب اأحّق من الفقهاء اأن ُيتَّ
عرف ب�سابق علمه اأّن قوًما مّنا �سيهملون اآياته مّتبعني �سنًنا لبع�ص الفقهاء جديدة 

ل توافق كتابه و�سنة ر�سوله. فقال جّل جلله مبكًتا: نث ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  
ڃ     ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ  ڍ     ڌمث  ]يون�ص/ 35[.

قال ال�سيخ حممد عبده يف مقالته »الدين الإ�سلمي اأو الإ�سلم«:

»ثّم انحرف اجلمهور الأعظم من امل�سلمني عن جادته بالتاأويل، واأ�سافوا 
عليه ما �ساء الهوى من الأباطيل، هذا كان �ساأنهم يف ال�سجايا والأعمال. ن�سوا 
طهارته، وباعوا نزاهته، اأّما يف العقائد فتفرقوا �سيًعا، واأحدثوا بدًعا، ومل ي�ستم�سكوا 
من اأ�سوله اإّل مبا ظّنوه من اأ�سد اأركانها، وتوهموه من اأقوى دعائمها، وهو حرمان 
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العقول من النظر فيه، بل ويف غريه من دقايق الأكوان. واخلطر على الأكوان اأن 
واأّن  باأّن ل وفاق بني الدين والعقل،  اإىل �سيء من �سرائر اخللقة ف�سرحوا  تنفذ 

الدين من اأ�سّد اأعداء العلم«.

وقال ال�سيخ حممد بدر الدين النع�ساين يف املقّدمة التي دبجها لكتاب 
ال�سيخ حممد عبده امل�سمى »الإ�سلم والرد على منتقديه« قال:

الباطلة  الفا�سدة والأهواء  العقائد  الدين من  فاأدخلوا يف  اآخرون  قام  ثّم 
ما تاأباه �سماحة الدين الإ�سلمي، وو�سعوا لذلك الأحاديث الباطلة على ل�سان 
ر�سول اهلل . والدين مل يدون بعد. ول جمع �ستاته، واإّنا هو يف �سدور الرجال 
مّمن لقي �ساحب ال�سريعة اأو لقي من لقاه، فاختلفت العقيدة وت�سّعبت امل�سالك 

على النا�ص.

اأ�سول الدين، و�سّنته، وحما�سنه،  ُجّردت الكتب املوؤلفة يف الدين، من 
والأكاذيب،  اخلرافات،  من  وح�سيت  والجتماعية،  الأخروية  وقوانينه  واآدابه، 
والأحاديث املو�سوعة املفرتاة على �ساحب ال�سريعة، وق�سر حملُة العلم نظَرهم 
عليها كاأنها اأّم الدين؛ بل �سّدد يف اأمرها قوٌم منهم فقالوا اإنها الدين، واإن خالفت 

اأ�سول الدين كتابًا و�سنًة، بل بحث فيها ول تروٍّ يف �ساأنها.
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ن�صاأ عن هذه الأعرا�ص التي ذكرناها وبني كيفية ت�صّلطها اأمرا�ص قتالة:

)1( احتجاب نور ال�سريعة عن اأنظار العامل الإ�سلمي وراء �ستار التقليد.

)2( �سيوع البدع والإحداث ونزولها منزلة اأّمهات امل�سائل الدينية.

)3(  ا�ستكانة النفو�ص لهذه البدع والركوع اأمامها من العلماء جهًل ومن العامة 
تقليًدا لهم.

الدين خوًفا من علماء  بيان حقيقة  ال�سحيح عن  والنظر  الإميان  اأهل  )4(  قعود 
ال�سوء اأن يثريوا العامة عليهم.

وقامت عليهم  اأمر.  اعرتا�ص من  توجه عليهم  اإذ  امل�سلمني يف احلرية  )5(  وقوع 
ا منهم اأنَّ ما هم عليه هو الدين. ولو علموا ما هو الدين  حجة يف قبحه. ظنًّ
ه عليهم ل على الدين، وحا�سا الدين احلنيف  لأيقنوا اأن العرتا�ص ُمَتَوجَّ

ال�سهل اأن يتوّجه عليه اعرتا�ص.

 اإىل اأن قال:

اإّن اأقرب الطرق ملن يريد اأن يخدم الأمة الإ�سلمية يف مبدئها اأو معادها 
خدمة ح�سنة مو�سلة اإىل ال�سعادة احلقيقية، اأن يزيل ال�ستار عن حما�سن الديانة. 
فاإذا خالطت ب�سا�ستها القلوب، وحّلت احلقائق حمّل اخلرافات. وقامت املحا�سن 
مقام امل�ساوئ، �سار امل�سلمون يف طريق ال�سعادة. فلم يلبثوا اأن يحلوا ربوعها. ويف 

هذا اأكرب خدمة لنوع الب�سر و�سعادته.
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وقال ال�سيخ يو�سف الفقيه، اأحد م�ست�ساري حمكمة التمييز ال�سرعية يف 
كتابه »حقائق الإميان« حتت عنوان »بطلن تعديل جميع ال�سحابة وجواز البحث 
عن اأحوالهم« ما ن�سه بحروفه، واإيّن اأذكره اإكماًل للبحث العلمي مع فرط اإجليل 

ملن ي�ستحّق الإجلل من ال�سحابة والفقهاء قال:

ومن عجب اأمرهم اإجماعهم على عدالة جميع ال�سحابة وعددهم عند 
اهلل  كتاب  يتلونه يف  ما  مع  هذا  �سحابي  األف  ع�سر  واأربعة  مائة    النبي  فقد 
تعاىل:  وقوله   ]101 ]التوبة/  ڃمث   ڃ   ڃ   ڄڄ   ڄ   نثڄ   تعاىل: 

نث ڄ  ڄ    ڄ    ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چچ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇ  ڍ  
ڍمث  ]اآل عمران/ 144[ وقول النبي : »لتتبعن �سنن من كان قبلكم 
�سرًبا ب�سرب وذراًعا بذراع حّتى لو دخلوا يف جحر �سّب لتبعتموهم« وقوله �سلى 
اهلل عليه و�سلم: »ل ترجعوا بعدي كفاًرا ي�سرب بع�سكم رقاب بع�ص« وقوله �سلى 
اهلل عليه و�سلم: »اإّنكم حم�سورون حفاة عراة واإنه �سيجاء برجال من اأمتي فيوؤخذ 
بهم ذات ال�سمال فاأقول اأ�سحابي فقال: اإّنك ل تدري ما اأحدثوا بعدك فهم مل 
يزالوا مرتّدين منذ فارقتهم« وقوله �سلى اهلل عليه و�سلم: »بينما اأنا على احلو�ص 
اإذ راأيتكم زمًرا تفرق بكم الطرق فاأناديكم األ هلّموا اإىل الطريق فينادي مناٍد اإنهم 
�سّلوا بعدك فاأقول األ �سحًقا األ �سحًقا« وقوله �سلى اهلل عليه و�سلم: »يرد علّي يوم 
اأ�سحابي فيقال:  اأ�سحابي فيحاذون عن احلو�ص فاأقول يا رب  القيامة رهط من 
القهقرى«. ُحكي  اأدبارهم  ارتّدوا على  اإنهم  اأحدثت بعدَك  مبا  لَك  اإنك ل علم 
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هذا عن تف�سري الثعلبي ب�سنده اإىل اأبي هريرة اإىل غري ذلك من الأخبار املتفقة 
يف هذا املعنى وقد رواها البخاري وم�سلم يف ال�سحيحني ول ريب باأّن املراد بها 
العموم من حيث املجموع لعدم انقلب الكل قطًعا. هذا مع ما كان من كثري 
دماء  ا�ستحّلوا  حتى  الت�ساجر  من  بينهم  وقع  وما  واملوبقات  الأفاعيل  من  منهم 
بع�سهم وا�ستباحوا الأموال وغري ذلك مّما يقف عليه املتتبع ول ميكن القول معه 
بدللة الفاعل اإل برفع اليد عن ال�سريعة الإ�سلمية، واأعجب من ذلك حملهم 
اهتديتم«  اقتديتم  باأّيهم  كالنجوم  »اأ�سحابي  قوله:  من    النبي  عن  رووه  ما 
على عموم ال�سحابة، ومنهم الزاين، والكاذب والباغي، وغري ذلك مّما ل يخفى 
على من تتبع الأثر، ولزم قولهم هذا جواز القتداء يف مثل ذلك اأي�ًسا، واأعجب 
اأنف�سهم مل يحرموا  ال�سحابة وال�سحابة  فيما كان من  البحث  من ذلك حترميهم 
ذلك بل كانوا ينالون من بع�سهم بذكر ما كان منه، هذا مع جتويزهم البحث يف 
اأحوال الأنبياء واملر�سلني. وقد جّوزوا عليهم القبائح قبل النبّوة بل وبعدها عند 
جماعة منهم عدا الكذب. ون�سبوا اإليهم اأموًرا ل تليق مبقام وجوه املوؤمنني وقالوا 
اأحًدا منهم ولي�ص مب�سلم من روى قبًحا عنهم. وما  ة من ينتق�ص  ل يدخل اجلّنّ
اأدري ما الذي دعاهم اإىل ذلك وحملهم على ما هنالك مع اأنه مل يقم عليه دليل 
والأ�سل يقت�سي التحليل والعيان �ساهد على كفر البع�ص وف�سق الكثري »اإىل اآخر 

ما قال«.
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احلجر على العقول

وفيه �صوت جاهر لالأفغاين، و�صوت ل�صيدي حميي الدين العربي،
و�صوت للغالييني، و�صوت �صارخ ملحمد عبده

اأّن اأكرث علماء زماننا مل  وقد حلظت من الر�سائل املن�سورة �سد ال�سفور 
ينقلوا لنا من اأح�سن الأقوال �سيًئا بل نقلوا كّل ما فيه بدع من التع�سري والتعقيد 
فاإذا اتكلنا على ما يقولون ف�سفقتنا ل�سّك خا�سرة، ومبا اأّن العلماء املن�سوبني اليوم 
حمية  ذي  م�ستنري  م�سلم  لكّل  فينبغي  الأّمة،  من  طبقة  اأرقى  يوؤّلفون  ل  للفقه 
على مّلته، اأن ي�سعل م�سباح عقله، مّتجًها اإىل اجلهة الدينية، ويقراأ بنف�سه الكتب 
ا هذه اأي�ًسا اإىل  الفقهّية ويرّدها اإىل الآيات الكرمية والأحاديث ال�سريفة املثبتة، رادًّ
الكتاب، فريى هنالك غري تلك الأقوال ال�ساذة التي نقلوها لنا. يرى هناك اأقواًل 
اأخرى يجب اأن ت�ستنري الأّمة منها، فتزيل ما علق بالأذهان مّما األقى على عقول 

العامة ظلًما حالًكا.

اأجل اإّن اأمامنا كتاب اهلل جّلت حكمته و�سّنة ر�سوله ، واأمامنا اأقوال 
الفقهاء املختلفة، واهلل جّل ف�سله اأنعم علينا بنعمة العقل، فعلينا اأن نحّكم العقل 
لرنى اأّي الأقوال ينطبق على الكتاب وال�سّنة، فنحكم اأنه اأح�سن الأحوال، ذلك 
ما ي�ستوجب التي�سري ويوافق م�سلحة الأّمة، ذلك ما يجب علينا اأن نّتبعه م�سداًقا 
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ۓ   ے   ھے    ھ   ھ   ھ   ہہ   نثہ   تعاىل:  لقوله 
ۓ  ڭ ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   مث   ]الزمر/ 17 - 18[.

ولكن اإذا مل نكتف بحرمان اأنف�سنا اإعمالنا العقل للجتهاد، بل حرمناها 
اأي�ًسا اإعمالنا اإّياه يف التفكري لختيار اأح�سن الأقوال واإدراك اخلري وال�سر، متكئني 
يف ذلك على كّل ذي عمامة ن�سادفه، م�سريين مبا يختار ل خمرّيين مبا نعقل، فقد 
ا وحرمنا اأنف�سنا العقل اأف�سل نعم  اأطفاأنا بيدنا ذلك النور الروحاين فينا اإطفاًء باتًّ
اهلل علينا، وكّنا مّمن فاتهم اأمر الدين اإّنا اخت�ص به الإن�سان لأنه عاقل مفّكر، خلًفا 
للحيوان الأعجم واإّن الدين يف ال�سرع، و�سع اإلهيٌّ �سائق لذوي العقول ال�سليمة 
باختياره املحمود، اإىل ما هو خري لهم بالذات، واإّن اهلل  اإّنا خاطب باآياته اأويل 
الألباب ومن يعقلون، فمن ا�ستثنى نف�سه من عداد املخاطبني يكّرمها ومل ينفعها. 
وكّنا مّمن مل يفطنوا لقول ر�سول اهلل : »دين املرء َعقُلُه َوَمْن ل َعْقَل َلُه ل ديَن 
َلُه« و»ل يتمُّ ديُن املرء حتى يتمَّ َعقُلُه« فمن اعتقد اأنه لي�ص له عقل تام يعقل اآيات 

اهلل واأحاديث ر�سوله، فقد اعرتف بنق�ص يف دينه واإميانه.

الدين  »اإّن  تعاىل:  اهلل  رحمه   - الأفغاين  الدين  جمال  ال�سيخ  قال 
الإ�سلمي يكاد يكون منفرًدا من بني الأديان بتقريع املعتقدين بل دليل، وتوبيخ 
�سريتهم، هذا  والقدح يف  العماية  اخلابطني يف ع�سواء  وتبكيت  للظنون  املتبعني 
خاطب  وكّلما  دينهم،  اأ�سول  يف  بالربهان  ياأخذوا  اأن  املتدينني  يطالب  الدين 
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خاطب العقل وكلما حاكم حاكم العقل، تنطق ن�سو�سه باأّن ال�سعادة من نتاج 
العقل والب�سرية، واإّن ال�سقاء وال�سللة من لواحق الغفلة، واإهمال العقل، وانطفاء 
نور الب�سرية«. اإىل اأن قال: »اإّن املقّلدين ل يذهبون مذاهب الفكر ول ي�سلكون 
طرائق النظر، واإذا ا�ستمّر بهم ذلك تف�ستهم الغباوة بالتدريج ثّم تكاثفت عليهم 
البلد حتى تعّطل عقولهم عن اأداء وظائفها العقلية باملرة فيدركها العجز عن متييز 

اخلري فيحيط بهم ال�سقاء، ويتعرّث بهم البخت، وبئ�ص املاآل ماآلهم«.

فينبغي علينا اأن ل جنعل الوهم ي�ستويل علينا فيمنعنا من النظر يف اأقوال 
الأقدمني بعني نّقادة لختيار احل�سن، ومينعنا من التفكري يف اآيات اهلل واأحاديث 
رها، فاهلل �سبحانه قد توىّل اأمرنا بذلك اأمًرا  ر�سوله، لنعقلها باأنف�سنا ونتدّبرها ونتذكَّ

�سريًحا، ومنع التقليد يف دينه.

قال �سيدي حميي الدين العربي: »ل يجوز ترك اآية اأو خرب �سحيح لقول 
�ساحب اأو اإمام ومن يفعل ذلك فقد �سّل �سلًل مبيًنا وخرج عن دين اهلل ... 
وما اأوجب اهلل علينا الأخذ بقول اأحد غري ر�سول اهلل  ... ول يجوز اأن يدان 
اإجماع  ول  �سنة  ول  كتاب  من  برهان ل  ول  حّجة  بغري  القول  وهو  بالراأي  اهلل 
وقال  مّيت«.  تقليد  ول  حّي  تقليد  ل  عندنا  يجوز  ل  اهلل  دين  يف  والتقليد   ...
العمل  حجر  »اإن  املدنية«:  روح  »الإ�سلم  كتابه  يف  الغلييني  م�سطفى  ال�سيخ 
بالكتاب وال�سّنة، ووجوب التقليد، والعمل بقواعد الفقهاء، من اأعظم الأ�سباب 
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التي اأودت ببقية الروح التي كانت خمتلجة)1( يف ج�سم الإ�سلم ومرفرفة فوق 
عقول امل�سلمني«.

ويجب اأن ندفع عن اأنف�سنا الوهم القائم يف اأّن الأذهان املفّكرة يف الدين 
نعرتف  اأن  جتيزان  ل  الأّمة  وم�سلحة  اخلالق،  حكمة  فاإن  بالأقدمني،  ة  خمت�سّ
وال�سّر،  اخلري  واإدراك  والقبيح،  احل�سن  ومعرفة  للتفكري  �ساحلة  بعقول  للأّولني 
وننكر على اأنف�سنا العقول ال�سليمة ال�ساحلة لذلك، فاهلل تعاىل  العدل كّله، 

هو الذي خلقنا كما خلق الأقدمني وهو الذي اأعطانا كما اأعطاهم عقوًل.

بالعقل  الفقهاء على عقولنا، م�ستاأثرين  نقبل حجر بع�ص  اأن ل  ويجب 
لأنف�سهم، مهّددين باملروق كّل من ُيْعِمُل مّنا عقله، فمن يقبل احلجر على عقله، 
ُينق�ص من نف�سه �سرًطا من �سروط الإ�سلم، لأّن احلجر على العقل يبطل عمله، 

واأول �سرط من �سروط الإ�سلم هو العقل.

ويجب اأن ل نقبل اجلمود يف العقل، لأّن اجلمود يف العقل ينتج يف ما ينتج، 
اجلمود يف ال�سرع، واجلمود يف ال�سرع، ينتج اجلمود فينا، واإّن اجلمود ملظهر من 
اخللفة  الجتهاد حمل  باب  ب�سّد  ال�سرع  جتميدهم  اأّن  ترون  األ  املوت.  مظاهر 
جامدة  غري  قوانني  املعاملت  يف  مقامه  تقيم  اأن  على  ال�سلمية  الدول  و�سائر 

)1( خُمِتلجة: متحركة. )م(. 
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تتبّدل راقيًة مع الزمان؟ فهل كان �سّد باب الجتهاد فعًل ر�سيًدا، وراأًيا �سديًدا؟ 
اإنهم فعلوا ذلك ومل ي�ست�سرفوا النتيجة.

جَنُْمد،  اأن  اإّن من يجمد، يح�سب ميًتا، فيقوم مقامه حي. فلنخ�َص  نعم، 
د به ال�سريعة. ولنّتِق اهلل يف ما جُنَمِّ

رحمك اهلل يا �سيخنا حمّمد عبده، فاأنت من اأدرك لّب دين الإ�سلم، 
الطغام،  و�ساو�ص  الإ�سلم على  »التوحيد«: »عل �سوت  ر�سالتك  قلت يف  وقد 
مبا كان  التعّلق  القلوب عن  بالزمام، و�سرف  ليقاد  الإن�سان مل يخلق  باأّن  وجهر 
الآخذين  على  وال�سفاهة  احلمق  و�سّجل  الأبناء،  عنهم  توارثه  ومبا  الآباء،  عليه 
العرفان  اآيات  من  اآية  لي�ص  الزمان،  يف  ال�سبق  اأّن  على  ونّبه  ال�سابقني،  باأقوال 
ًيا لعقوٍل على عقول، ول لأذهاٍن على اأذهان. وعاب اأرباب الأديان يف  ول م�سمِّ
اقتفائهم اأثر اآبائهم، ووقوفهم ما اختّطته لهم �سري اأ�سلفهم، واأنحى عن التقليد، 
وحمل عليه حملًة مل يرّدها عنه القدر، و�ساح بالعقل �سيحة اأزعجته من �سباته، 

وهّبت به من نومه اإىل اآخر ما قال.

رحم اهلل ذلك ال�سيخ اجلليل، وهو الذي قال يف فرا�ص موته، وجوارحه 
تتاأمّل من احلالة التي و�سلنا اإليها:

ول�صُت اأُبايل اأن يقـــال حمّمـــٌد
ولكنَّ ديًنا مثل ديــن حمّمــــٍد

اأََبلَّ اأو اكتّظت عليـــــه املـــــاآمُت
اأحاذُر اأن تق�صـــي عليه العمائم
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نعم، اإّن ال�سلم قد منحنا احلّرية يف التفكري تامة، وجعل الكتاب وال�سنة 
مرجعنا، والعقل قائدنا، اإّن الع�سمة لفي الكتاب وال�سّنة. اأّما اأقوال اآبائنا واأ�سلفنا 
ففيها خطاأ وفيها �سواب، ول مّميز بينهما اإل العقل، والعقل ل �سبيل له اإىل التمييز 
اإل بالتفكري، والبحث احلّر. واإذا قلنا حترمي البحث فيما كان من ال�سحابة والفقهاء، 
وقلنا اإّن ال�سلف كّله �سلف �سالح، فل يبحث يف اأعماله واأقواله، اأنتج ذلك حجًرا 
اإىل احلقائق  يو�سلنا  به يجعله كاملّيت ل يرجى منه عمل  العقل، وجموًدا  على 
التي اأراد �سبحانه وتعاىل ونبّيه  اأن يريانا اإياها، فكم من حقيقة خفيت على 
ال�سلف، فاأظهرها اخللف، اأجل اإّن يف كتاب اهلل حقائق كثرية غفل عنها الأّولون، 
و�سرتون من  فيها  �سبهة  ملمو�سة ل  لهم  تراءت  اإنها  املتاأّخرون،  يغفل عنها  ومل 

ذلك اأمثاًل.

الذين ذكرت  الأعلم  العلماء  �سمعنا من  ما  وبعد  تقّدم،  ما  كّل  فبعد 
اأقوالهم، اأرى اأن ت�سليمنا بدوام احلجر على العقول، اأمر غري معقول.

تناول  بل  وحّريتها،  املراأة  دفاعك عن حق  ينح�سر  قائل: مل  يقول  قد 
الدفاع عن حق الرجل وحّرية عقله.

نعم يا �سادة اإنه تناوله، لأّن للمراأة بع�ص هذا احلق، فجمود عقل الرجل 
واحلجر عليه، يتناول احلجر على عقل املراأة وجموده.
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نداء اإىل ق�ضاة االجتماع 

وفيه قاعدتان �سرعيتان وقاعدتان قانونيتان. وو�سف للقراآن

�ضادتي و�ضّيداتي من ق�ضاة االجتماع:

وال  متعار�ضة.  وحقوقها  املراأة  حّرية  يف  الفقهاء،  اأقوال  اأّن  لكم  ذكرت 
يخفى عليكم اأّن اأمامنا من ال�ضرع قاعدتني ومن القانون قاعدتني:

فاالأوىل من ال�ضرع »التي�ضري اأوىل من التع�ضري« لقوله تعاىل:  نث  ۇ  ۇ  
 : ]البقرة/ 185[. ولقول ر�ضوله  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  مث 
َب اأَحُدُكم َفْلَي�ضُكْت«  ُروا َواإذا َغ�ضَ ُروا َواَل ُتَنفِّ ُروا َوَب�ضِّ ُموا وَي�ّضُروا َواَل ُتَع�ضِّ »َعلِّ

اأو هي »الفرج اأوىل من احلرج« لقــوله تعاىل: نثھ  ھ   ھ   ھ  ے   ے  
ۓ مث ]احلج/ 78[.

الفقهاء  �ضنن  اإىل  ناظرين  ر�ضوله،  و�ضّنة  اهلل  اأمر  اإىل  نرجع  ال  كنا  فاإذا 
املبتدعة وحدها. فينبغي لنا على االأقل اأن نختار من اأقوال الفقهاء، ما فيه التي�ضري 
والفرج، ون�ضرب عر�ض احلائط مبا فيه التع�ضري واحلرج. الأن اهلل يريد لنا االأول، 

وال يريد لنا الثاين.

وقد قال االإمام ال�ضافعي - رحمه اهلل تعاىل: »اإذا راأيتم يف اأقوايل ما ال 
يوافق كتاب اهلل و�ضّنة ر�ضوله فا�ضربوا به عر�ض احلائط«.
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مل  فاإذا  ت�ضاقطت«.  مرجع  بال  احلجج  تعار�ضت  »اإذا  الثانية:  القاعدة 
يعمل بالقاعدة االأوىل للحكم مبا ي�ضتوجب التي�ضري والفرج. رمّبا اإّن االأقوال للمراأة 
وعليها قد تعار�ضت فت�ضاقطت، مل يعد للحق مرجع اإال الكتاب وال�ضّنة، وهما 

يفي�ضان للمراأة نوًرا.

من  اأحدثوه  فيما  فاالأقوال  واحد،  والهدى  �ضادتي  يا  واحد  احلق 
اأن يكون كّل منها  االجتهادات وال�ضنن، ال ميكن - عند اختالفها وتناق�ضها - 
احلال  فيقت�ضي  اآخر.  على  قول  ترجيح  يجوز  وال  ا.  منها حقًّ وكّل   ، على هدى 
. حينئٍذ الرجوع اإىل احلّق عينه، اإن احلق لكتاب اهلل جّل جالله و�ضّنة ر�ضوله

ال�ضريف  احلديث  من  م�ضتمدة  وكاأّنها  القانون.  من  االأوىل  القاعدة  اأّما 
»ادراأوا احلدود بال�ضبهات«. فهي: »اإّنه عند احتمال االأمرين، من اجتهاد واأدّلة، 

يوؤخذ مبا ينفع املتهم ويعيد له حّريتُه«.

اأن  عن  احلق،  هذا  املتهمني  يعطون  الذين  االجتماع  ق�ضاة  اأجلُّ  واإيّن 
يحرموا اأّمهاتهم، وبناتهم، واأخواتهم. وزوجاتهم ذلك احلق عينه.

ال  لن�ضائكم،  النافع  احلّق  بقول  تاأخذوا  اأن  الق�ضاة،  اأّيها  منكم  فاأرجو 
بالقول ال�ضار، واإاّل فاأنتم على االأثمة اجلناة اأعطف منكم عليهّن.
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القاعدة الثانية: »يف العقوبات يقت�ضر على الن�ّض وال يجوز التو�ّضع فيه، 
تعزيًرا  اإالَّ  حياتها،  مدة  بيتها  يف  وحب�ضها  املراأة  حجب  وما  قيا�ًضا«.  اأو  اجتهاًدا 
قيا�ض  اأو  اجتهاد  فكّل  منها،  مع�ضية  بدون  والعقوبات  التعزير  اأ�ضّد  من  وعقوبة 

اأرادوا فيه تو�ّضًعا يف الن�ض لعقوبتها ال يعتّد به.

فاأرجو منكم يا ق�ضاة املجتمع بعد ا�ضتماع دفاعي كّله اأن تتذّكروا قول 
اأبي بكر ال�ضديق  يف خطبة له: »اأّيها النا�ض اأال اإنَّ اأقواكم عندي ال�ضعيف 
حتى اآخذ احلق له، واأ�ضعفكم عندي القويَّ حتى اآخذ احلق منه«. واأن تفّكروا 
والتقليد  العادة  عن  جمرًدا  العقل  والقائد  وال�ضّنة،  الكتاب  واملرجع  وتدّققوا، 

ې   ې   ۉ    ۉ   ۅ   نث   اهلل:  اآية  واأَماَمُكم  تكملون،  ذلك  وبعد  والهوى، 
ې  ېمث  ]الن�ضاء/ 58[.

ة.  ار َوواِحد يف اجَلنَّ اُة َثاَلَثة: اْثَناِن يف النَّ وقد قال ر�ضول اهلل : »الُق�ضَ
ِة. َوَرجل َعرَف احَلقَّ ومَلُ َيق�ِض ِبه َوَجار  َرُجل َعرَف احَلق َفَق�ضى ِبه، َفُهَو يف اجَلنَّ
ار. َوَرُجل مَلْ َيْعِرف احَلقَّ َفَق�ضى ِللنا�ِض َعلى َجْهٍل َفُهَو يف  يف احُلكم، فهَو يف النَّ

اِر«. فع�ضى اأن تكونوا من ق�ضاة اجلّنة. النَّ

الليِل  َكِقَطِع  الِفَتُ  َعلْيُكُم  اْلَتب�َضت  »اإذَا  القراآن:  و�ضف  يف    وقال 
فعليكم بالقراآن. َفمْن َجَعلُه اأََماَمُه قادُه اإىل اجلَنة، َوَمْن َجَعلُه َخْلفُه �ضَاَقُه اإىل الّناِر. 
وُهَو الدليُل، يدلُّ َعَلى َخرْيِ �ضبيٍل، وهو كتاٌب فيه تف�ضيل وبيان وحت�ضيل وهو 
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نيق،  اأَ َظاِهرُه  ِعْلم.  َوَباِطُنُه  فظاهره حكم  وباطن.  ظاهر  وله  بالهزل  لي�ض  الف�ضل 
َوَدليُل  احِلْكَمِة  َوَمَناُر  الُهدى  ابيُح  َم�ضَ وم،  ُنُ وِمِه  ُنُ َوَعَلى  وم  ُنُ َلُه  َوَباِطُنُه َعميٌق. 
َينُج ِمْن َعَطب، ويتخل�ض ِمْن  نََظَره،  َره، َولَيفَتح لل�ضياء  َفلَيجُل َجاٍل َب�ضَ املعِرَفِة. 
وِر.  بالنُّ الظُلَماِت  املُ�ضتنرُي يف  مَي�ضي  رِي، كما  الَب�ضِ قلِب  الَتْفكرَي حياة  فاإنَّ  نَ�َضب، 

ّب�ِض«. َفَعَليكم ِبُح�ضِن الَتخل�ِض َوقلِة الَتَ

من  للعدل  اأ�ضمن  القوانني  تطبيق  »ح�ضن  احلقوق:  علماء  ويقول 
اجتهادهم  بح�ضن  االأمر  واأولو  الق�ضاة  يكّملها  الناق�ضة  فالقوانني  �ضّنها«.  ح�ضن 

وا�ضتقامتهم، والقوانني الكاملة تنق�ض ب�ضوء اجتهادهم واعوجاجهم.

فع�ضى اأن تكونوا مّمن يظهرون ما عندنا من الكمال، ال مّمن ينق�ضون.

وقال البي�ضاوي: اإّن النف�ض قد تكره ب�ضائق العادة ما هو اأ�ضلح ديًنا واأكرث 
خرًيا، وقد حتّب ما هو بخالفه، فليكن نظركم اإىل ما هو اأ�ضلح للدين واأدنى للخري.

و�ضفورهّن  امل�ضلمات  الن�ضاء  بحّرية  �ضتحكمون  اأنكم  الثقة  ملء  ويل   
�ضمن دائرة الكتاب وال�ضّنة، فاإّن غري امل�ضلمات ل�ضن اأحّق منهن بالعقل، والدين، 

واحلّرية، والنور. اإّن ذلك من اأنوار احلّق االأزيل التي يجب اأن تنري كّل اإن�ضان.
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الدين والعقل متاآزران يف احلق ال يفرتقان 

دفاعي  اإعداد  با�ضرت  ملّا  اأيّن  وال�ضيدات،  ال�ضادة  اأّيها  عليكم  اأنكر  ال 
ا�ضتندت فيه اإىل العقل فح�ضب، ولكّني ما قراأت ذلك الدفاع على اأبي - وعنده 
اأحد ال�ضيوخ العلماء امل�ضتنريين - اإال راأيت عيني ذلك ال�ضيخ تلمعان، ووجهه 
االأدّلة  الأّن  تام،  غري  ابنتي  يا  دفاعك  اإّن  قال:  اأنه  غري  اال�ضتح�ضان.  من  يفت 
الدينية، مل ت�ضتك مع االأدّلة العقلية يف هذه الق�ضّية، التي يجب اأن ي�ضرك فيها 

العقل والدين، فهما متاآزران يف احلق ال يفتقان.

وهو  االأدّلة  العقل من  اأراين  ما  منطبقة على  اأدّلة  الدين  قلت: هل يف 
مطلق جمّرد؟ فقال ال�ضيخ اجلليل: »كّل ال�ضيد يف جوف الفرا« ال اأمر يف الدين 
القومي اإال َقبَله العقل ال�ضليم، اإذا اأفلت من القيود، وجتّرد من االأهواء وما ا�ضتح�ضن 
مثل هذا العقل اأمًرا اإال كان منطبًقا على اأ�ضول الدين، واإن جاء يف كتب الفقه 
ماال ينطبق على امل�ضلحة والعقل، فلي�ض ذلك اإاّل خطاأ يف االجتهاد، الأّن املجتهد 
يخطئ وي�ضيب، واالجتهاد يتغرّي بح�ضب املكان والزمان، ولكّن كّل �ضيء مردود 

اإىل الكتاب وال�ضّنة.

ال�ضيخ  فاأ�ضمعني  ال�ضيخ.  ح�ضرة  قاله  ما  احلق  فقال:  اأبي  اإىل  نظرت 
در�ًضا وجيًزا بدا يل �ضعاًعا من الهدى �ضاطًعا. ما �ضرع اأبي يلقي علّي درو�ًضا تلو 
درو�ض، اآن�ضت فيها هدى كثرًيا، ونوًرا يلي نوًرا. ففتحت كتاب اهلل وكتب احلديث 
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ال�ضريف، وكتب الفقه والتف�ضري واأطلقت للعقل حّريته يف تعقلها - فكان يل من 
كتاب اهلل و�ضنن ر�ضوله اأنوار هدى يف احلّرية، وحّرية املراأة وحقوقها ت�ضتحي منها 

ال�ضم�ض اإذا طلعت.

العقل �سرع من داخل، وال�سرع عقل من خارج

رجحت يا �ضادتي و�ضّيداتي تقدمي البحث يف االأدّلة العقلية على البحث 
يف االأدّلة الدينية، فقد جاء يف احلديث عن االإمام علي  »العقل �ضرٌع من 
جُة  داخل وال�ضرع عقٌل من خارج«. ويف احلديث »ُحّجُة اهلل على العِباد الّنبيُّ واحُلُ

ِفيَما َبنْي الِعَباِد َوَبنْيَ اهلل الَعْقُل«.

فقلت اإذا كانت احلّجة بني اهلل والعباد العقل، فال بدع اأن يكون العقل 
اأرجح حّجة النا�ض؟

وقلت اإذا كان العقل �ضرًعا من داخل فيكف ال اأمت�ّضك بهذا ال�ضرع وفيه 
لروح االإن�ضان حياة؟

وقلت اإذا كان ال�ضرع عقاًل من خارج، فلي�ض اإال عقاًل يزيد العقل جوهًرا 
ل ال�ضرع. فيتكمَّ
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ا امل�ضلم لي�س اأكمل من امل�ضلمة ديًنا واإمياًنَ

فالرجل خرق اأحكام الدين ويرائي فيه 

لي�ض  والدين،  العقل  ناق�ضات  الن�ضاء  قالوا:  قالوا؟  ما  اأدراكم  وما  قالوا 
لهّن اأن يبحثن يف اأدّلة هذا. وال يف اأدّلة ذاك.

مقت�ضى  من  وال  االإ�ضالمية،  االأمة  م�ضلحة  من  لي�ض  �ضادتي:  يا  قلت 
�ضرفها، اأن يكون ن�ضفها ناق�ض العقل والدين. ولي�ض من م�ضلحة الرجل اأن يقال 

اإّن اأّمه ناق�ضة وابنته ناق�ضة، واأخته ناق�ضة، وزوجته ناق�ضة.

العلوم  النف�ض  به  نور من اهلل روحاين تدرك  »العقل  يا �ضادتي:  وقلت، 
اإاّل  الروحاين  النور  هذا  املراأة  يحرم  اأن  اأحد  ي�ضتطيع  فال  والنظرية«.  ال�ضرورية 

املنعم به عليها، اإنه تعاىل م�ضدر االأنوار يهدي بنوره من ي�ضاء.

اأنَّ  واأَ�ضَهُد  اهلل  اإاَل  اإلَه  ال  اأن  )اأ�ضهد  موؤمنة،  اهلل  عباد  من  اإيّن  وقلت: 
ًدا َعْبُدُه َوَر�ُضوُلُه(. مَّ ُمَ

ُقوا َفَرا�َضَة املُوؤِْمِن  واإيّن م�ضوؤولة عن عملي وجمزية به. قال ر�ضول اهلل : »اتَّ
َفاإنَُّه َيْنُظُر ِبُنوِر اهلل«.

ُة فيَما َبنْيَ الِعَباِد َوَبنْيَ اهلل الَعْقُل«. واإّن »احُلجَّ
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فكيف حترموين اأن اأنظر بنور اهلل واأن اأفهم حّجته تعاىل واأفهم حّجتي؟ 
يا �ضّيدي الرجل ينبغي لك - واأنت القائل بكمال عقلك ودينك - اأن ال جتعل 
اإّياها بنق�ض الدين والعقل، كحّجة الذئب على  املراأة يف اتهامك  تَك على  حجَّ
اأقول  اأن ال  اأيّن عاهدت نف�ضي  اإن ا�ضتطعت، قولك بالربهان. كما  فاأّيد  احلمل 

قواًل اإاّل اأّيدته بالربهــــان عقاًل ونقاًل عماًل بقوله تعاىل: نث  ېئ  ېئ  
ېئ  ىئ   ىئمث   ]البقرة/ 111[.

يقوم  الباطنة  االأمور  يف  ال�ضيء  ودليل  ال�ضجرة.  على  دليل  الثمرة  اإن 
مقامه. ومبا اأّن الدين يف النف�ض هو من االأمور الباطنة، فلننظر اإىل اأعمال االثنني، 
الرجل واملراأة، فيما يتعّلق بالدين، لنعلم اأيهما الناق�ض، اأو الكامل فيه، ذلك الأّن 

العمل الظاهر �ضورة من النف�ض، اأو هو دليل احل�ّض الباطني.

َتَعاىل مَل يُدل َعَلى الَباِطِن  اإنَّ اهلل  وقد جاء يف احلديث ال�ضريف: »اأَاَل 
اخَلفيِّ اإالَّ بَظاهٍر منُه ونَاِطٍق عنُه«.

تعلمون يا �ضادتي و�ضّيداتي، اأّن الرجال هم االأُىل �ضّنوا قوانيننا واأنظمتنا، 
و�ضع  هي يف  ت�ضتك  ومل  ي�ضركوها  فلم  املراأة  اأّما  اإلغائها.  قبل  اخلالفة  فاأعلنتها 

حرٍف منها.

الّدال على درجة  املادّي  الرجل  املو�ضوعة هي عمل  القوانني  اإّن  اإذن، 
تعّلقه بدينه وحر�ضه عليه.
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فالدين يا �ضادتي و�ضّيداتي، حّرم الربا، اأّما الرجل فقد حّلله يف قوانينه، 
واأ�ض�ض امل�ضارف لتعاطيه، ومنها ما ين�ضب اإىل الدولة كامل�ضرف ال�ضلطاين.

الدين حّرم املُ�ضكر وبيعه و�ضراءه وتقوميه. اأّما الرجل فقد اأباح يف قوانينه 
�ض ل�ضربه و�ضرائه وبيعه حانات �ضنَّ لها اأنظمة  مه، واأ�ضَّ �ضربه، وبيعه، و�ضراءه، وقوَّ

خم�ضو�ضة واأخذ عن امل�ضكر �ضرائب اأدخلها بيت املال.

اأما الرجل فقد قومه وا�ضتوفى  الدين حرم اخلنزير ومل يجعل له قيمة. 
عنه �ضرائب اأدخلها اأي�ًضا بيت املال.

الدين اأوجب التعزير واحلدود ال�ضرعية على �ضاربي امل�ضكرات ومرتكبي 
املعا�ضي. اأما الرجل فقد األغى يف قوانينه احلّد والتعّزر ال�ضرعيني.

الدين اأوجب قطع يد ال�ضارق، واإتالف الع�ضو بالع�ضو، اأّما الرجل فقد 
حرم يف قوانينه ذلك.

الدين اأوجب رجم من ي�ضتحق الرجم من الرجال والن�ضاء. اأّما الرجل 
فقد منع الرجم، وجعل ما ي�ضتوجبه حالاًل ال عقاب عليه يف قوانينه.

الدين و�ضع اأحكاًما زجرية)1( هامة تتعلق باالرتداد، اأّما الرجل فقد منع 
تطبيق تلك االأحكام، وما عّدها �ضيًئا.

)1(  اأحكاًما زجرية: اأحكاًما رادعة )م(.
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 ، الدين اأباح �ضرب املتهم بال�ضرقة وتعذيبه ما مل يظهر العظم حّتى يقرَّ
اأّما الرجل فقد حّرم يف قوانينه ذلك، وو�ضع على �ضارب املّتهم ومعّذبه العقوبة 

االإرهابية.

الدين حرم ال�ضور والتماثيل. اأما الرجل فاأن�ضاأ متاحف كبرية واأعظمها 
يف دار اخلالفة، مالأها من التماثيل يناف�ض يف جمعها االأمم، و�ضّن حلمايتها نظاًما 
متاثيل ممد  وهذه  ر�ضمّية.  اإدارة  لذلك  األف  وقد  اإلغائها،  قبل  اخلالفة  اأعلنته 

علي، واإبراهيم با�ضا، وم�ضطفى كامل، من�ضوبة يف �ضاحات م�ضر.

الدين و�ضع ال�ضريعة ليعمل بها، واأقام حكام ال�ضرع ليق�ضوا بني النا�ض 
مبقت�ضاها. اأّما الرجل فقد �ضّن قوانني واأنظمة جديدة اأعلنتها اخلالفة قبل اإلغائها. 
بّدل فيها معظم االأحكام ال�ضرعية تبدياًل يجيز املمنوع، ومينع اجلائز، وقد اأهمل 
الق�ضاة، خمتلفة  متعّددة  نظامية  واأقام ماكم  اإهمااًل.  االأحكام  تلك  كثرًيا من 
ال�ضرعية  املحاكم  القوانني واالأنظمة. وح�ضر  االأديان واملذاهب، لتحكم مبوجب 
يف دائرة من الوظائف �ضيقة، ال تتناول من وظائفها القدمية اإال قلياًل قلياًل، اأكرثه 
يخت�ض بالن�ضاء. كاأّن الرجل اأبقى ما اأبقى من االأحكام ال�ضرعية ق�ضد اال�ضتمرار 

يف العمل مبا قال الرجال القدماء يف اأمر الن�ضاء، واهلل اأعلم مبا يعملون.

الدين اأباح اال�ضتقاق، اأّما الرجل فقد حّرمه يف قوانينه، وو�ضع العقاب 
على بائع االأرقاء واالإماء و�ضاريهم.
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الرجل فحّرم احلالل، وحّلل  اأّما  الدين حّلل ما حّلل، وحّرم ما حّرم. 
احلرام، حّتى اأنه منذ عهد اخلالفة �ضرع يفتح بيوًتا للفجور �ضّن لها قوانني واأنظمة، 

وعنّي لها اأطّباء وموّظفني، حيث اأذن للم�ضلمات اأي�ًضا يف التبّذل.

ي�ضمح بهذا �ضيدي الرجل، وال تهوله فظاعته الدينية. ولكن ال ي�ضمح 
للم�ضلمة ال�ضريفة الر�ضينة، وال ي�ضمح لرّبة النبل والعفاف والكرامة، ال ي�ضمح 
لرّبة اخللق الكرمي، واالأدب الرائع القومي، ال ي�ضمح الأمه وابنته، وزوجته، واأخته اأن 
ي�ضتن�ضقن الهواء ويرين النور. ال ي�ضمح لهّن با�ضتخدام القوى التي اأودعها اهلل 

وجوههن، وهي يف الدين قوى حرة طليقة.

داخل  ما  مقّنعة  يرى  اأن  اأ�ضمع،  ما  على  الرجال،  بع�ض  يغيظ  ال  وقد 
بيوت الفجور، اأو خارجة منها، جتلب على االإ�ضالم عاًرا، بقدر ما يغيظه اأن يرى 
�ضّيدة �ضافرة ت�ضعى للك�ضب احلالل، اأو للتكمل العقلي واالأدبي، يف دور العلم، 
واالأدب، والفن، وال�ضناعة، ُتعد نف�ضها بذلك ل�ضمان نفعها، ونفع عائلتها، واأمتها.

غرية  من  الدين  على  لغريته  ويا  �ضحيح  تدين  من  الرجل  لتدّين  فيا 
ال�ضيطرة  لنف�ضه حق  الدين، وحّفاظ له! ي�ضتخرج من ذلك  اإنه كامل  �ضادقة! 
با�ضم الدين، لي�ض على ن�ضائه فح�ضب، بل على ن�ضاء غريه من امل�ضلمني، فبئ�ض 

اال�ضتخراج! وبئ�ضت ال�ضيطرة! وبئ�ض املكر! وبئ�ض الرياء.
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ې    ې   نث  تعــــاىل:  قـــوله  تذكر  الرجـــل،  �ضـــّيدي  يا 
ېمث ]الغا�ضية/ 22[.  نثں  ڻ  ڻ  ڻمث ]االإ�ضراء/ 54[.

يا �ضيدي الرجل:

اأن  االإحلاد  ترى  ولكّنك  واإحلاًدا.  مروًقا  وفعلت  فعلت،  ما  ترى  ال  اإّنك 
اأطيع اهلل والر�ضول وويل االأمر عليَّ  اإيّن  اأدبًا، ونوًرا، وعقاًل، ور�ضاًدا،  تتكّمل املراأة 

اأبي. ولن اأطيع من يرائي يف دين رّبي رياء.

فقد  الرجل  اأّما  وا�ضتماعه.  واإن�ضاده،  والتغّزل،  الت�ضبيب،  حّرم  والدين 
اأغرق يف ذلك اإغراًقا. وتلك دواوين ال�ضعر �ضاهدة.

والدين حّرم املالهي وا�ضتماع اآالتها، اأّما الرجل فقد حّلل ذلك حتلياًل. 
ولو اأردت اأن اأ�ضرد كّل ما حّلل من احلرام، وحّرم من احلالل، ال�ضتغرق ذلك 
زمًنا طوياًل، ولكن ال اأرى يل غنى عن ذكر خمالفته الدين مبا يفعله بوجهه، كما 
�ضاأذكر يف كّل مو�ضع من مو�ضوعي االأدلة البالغة على خمالفته الدين يف �ضت 

وجه املراأة.

ا  فالدين، يا �ضّيداتي و�ضادتي، اأمر الرجل باإرخاء حليته وجّز �ضاربيه جزًّ
ْرُخوا اللحى« وعلى  َواِرَب َواأَ يلزق بال�ضفة، وذلك بقول ر�ضول اهلل : »اأْحُفوا ال�ضَّ
قوٍل )اأَْعُفوا الّلحى(. ولهذا ترى امل�ضلمني يف العجم ما زالوا يكّفرون من يحلق 
اأّما  لُكْم«.  َوَجَماٌل  الأَْعَداِئُكْم  ُمْثلة  اأ�ِض  الرَّ »َحْلُق  احلديث:  يف  ورد  وقد  حليته، 
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الرجل عندنا فقد اأطلق لنف�ضه حرية الت�ضّرف يف راأ�ضه ووجهه املقيدين بالن�ض، 
وفعل عك�ض الن�ض، فاأخفى اللحية واأبقى على �ضعر راأ�ضه، واأرخى ال�ضاربني، اأو 
اأْحفى اللحية وال�ضاربني، اأو اأبقاهما مًعا. واأّما وجه املراأة املطلق مبوجب الن�ض، فقد 

ا دونها طرق عقلها ومنافذ حياتها. قّيده خالًفا للن�ض، بالنقاب املظلم، �ضادًّ

الطويل  بال�ضعر  الرجل  اهلل جّلت حكمته، غّطى وجه  اأّن  اأبنّي  وبكلمة 
والدين اأمر باإبقاء ذلك الغطاء. اأّما الرجل فقد اأزاله.

ا، والدين اأمر ببقائه  وكذلك جّلت حكمته خلق وجه املراأة مك�ضوًفا نقيًّ
ا. ا. اأَما الرجل فقد غّطاه بالنقاب ليجعله خفيًّ مك�ضوًفا جليًّ

�ضعيفة  املراأة  ويرى  الكا�ضر،  كالطائر  ا  قويًّ نف�ضه  يرى  اأنه  بذلك  فاأثبت 
حبائل  مثل  القانون  »اإّن  ال�ضقيم:  القدمي  القول  ذلك  على  ا  متم�ضيًّ كالذبابة، 

العنكبوت، تخرقها الطيور الكوا�ضر. وال يعلق بها اإاّل الذباب«.

من  يهوله  فال  �ضيًئا،  يح�ضبها  ال  اأم�ضى  حتى  خطيئة،  كّل  تعّود  اأنه  اأو 
االأمور اإاّل ما مل يتعّود.

التي  املح�ضو�ضة  اأعمالك  من  ذكرت  ما  الرجل  �ضّيدي  يا  لك  ذكرت 
للمراأة خمالفة  تذكر  اأن  لك  فهل  اأ�ضوله.  وخالفت  الدين  اأحكام  فيها  خرقت 

الأ�ضول الدين واحدة؟
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ال اأعتقد اأّن ذلك يف ا�ضتطاعتك. اإذن وجب عليك اأن تعتف ل�ضاعتك 
نث ڄ  ڃ   اهلل.  عند  منها  اأكرم  ول�ضت  ديًنا،  املراأة  من  اأكمل  ل�ضت  باأّنك 
ڌ   ڍ   ڍ   ڇ     ڇڇ   ڇ   چ   چ    چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ     

ڌمث ]احلجرات/ 13[.

وتذكر اإن كنت نا�ضًيا ال متنا�ضًيا، اإنَك اأُمرَت باأن تاأخذ ن�ضف الدين عن 
َف دينُكم َعْن هِذِه احُلمرْيا«  املراأة. وذلك باحلديث ال�ضريف القائل: »ُخُذوا ِن�ضْ

تلك �ضّيدتنا عائ�ضة ر�ضي اهلل عنها.

انتحال عذٍر للرجل ولومه يف وقت واحد

يا �ضّيدي الرجل:

من  اأكمل  ل�ضت  باأّنك  االعتاف  اإىل  وا�ضطرارك  اأعمالك  بعد ك�ضف 
املراأة ديًنا، ا�ضتدرك ما يحتمل ظّنه بقويل: اإيّن ذكرت من اأعمالك ما ذكرت. ال 
لتح�ضني اأو تقبيح، اإّنا الأريك اأّنك عند البحث يف اأمر املراأة ترائي يف الدين رياًء، 

ومتّوه متويًها.

فقد كان يف اأعمالك تلك ما ُي�ضَتح�ضن وما ي�ضتقبح. اأّما التبعة يف ذلك 
لك.  عذر  ال  اآثٌم  فاإّنك  الدين،  احتام  عدم  ق�ضدك  كان  فاإن  لق�ضدك.  فتابعة 
اأق�ضى  نتيجة  اأعمالك تلك،  التاأويل للخري، وكانت  واإذا كنت مّمن اجتهدوا يف 
اجتهادك، فال ي�ضاأل املرء عن اجتهاده بل ُيثاب. �ضواء كان يف خطاأ اأم يف �ضواب.
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فقد تكون ا�ضتندت يا �ضيدي، يف ا�ضتباحتك ما منع، ومنعك ما اأبيح اإىل 
ال�ضيادة العلمية، اعتقاًدا منك اأّن ذلك مّما يتعّلق باملعامالت الدنيوّية، وقد اقت�ضته 
حّررت  اأّنك  يكون  قد  العمران.  اأ�ضباب  وا�ضتوجبته  الزمان،  بح�ضب  تطوراتها 
من  االأزمان«،  بتغرّي  االأحكام  تغرّي  ُينكر  »ال  القائلة:  اجلليلة  القاعدة  باجتهادك 
بع�ض القيود التي توهن قوتها م�ضيقًة دائرتها، منق�ضًة فائدتها، فاأخذت باحلكمة 
التنزيل،  يف  االإلهي  للق�ضد  تبًعا  تاأويل،  خري  اإّياها  ماأواًل  اهلل،  اآيات  يف  املكنونة 
اإاّل اخلري للب�ضر يف الدنيا،  ولي�ض الق�ضد االإلهي يف اأحكام املعامالت الدنيوّية. 
وطرائق اخلري يف الدنيا ملتقلبة، تختلف بح�ضب االأزمنة املتحّولة، فالأهل االأزمنة 
اخلري  يتّم  وحيث  ونفعهم.  خريهم  �ضبيل  يف  املذاهب  من  �ضاوؤوا  ما  يذهبوا  اأن 
والنفع للنا�ض يتّم الق�ضد االإلهي، اإنه ينبوع اخلري والي�ضر والرقي للعباد. اأو لي�ض 
�ض بح�ضب  وُتعّمم، وُتخ�ضّ ُتن�َضُخ،  تنزيلها  اأثناء  اآيات اهلل  اأجل ذلك كانت  من 
النا�ض  اإجماع  َعدُّ  ُجِعَل  ذلك  اأجل  من  لي�ض  اأو  االإن�ضان؟  لنفع  تاأميًنا  الزمان، 
اأ�ضاًل من اأ�ضول الدين كالكتاب وال�ضّنة، وما يحّله النا�ض على االأر�ض ملواًل 

يف ال�ّضماء عند غرينا؟

�ضادتي: اإّن التجّدد الزم، والبّد لنا منه، فخري لنا اأن يكون جتّددنا على 
اجتهاد واعتقاد، من اأن يكون نتيجة خرق يف الدين اأو اإحلاد وهل يْح�ُضُن بنا اأن 
نعّد اخللفاء، والدول االإ�ضالمّية يف جتّددهم وو�ضعهم القوانني اجلديدة، خارقني 

اأحكام الدين اأو ملحدين، وغري مكتثني لها اأو مهملني؟ ال لعمري.
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َفَظاِهرُه  َوَباِطن.  َلُه ظاهر  »الُقْراآُن  القراآن:   يف و�ضف  قال ر�ضول اهلل 
ري،  الب�ضِ َقْلِب  َحَياُة  ِفيِه  َوالتْفكري  َوَباِطنُه عميٌق،  اأَنيٌق  َظاِهرُه  ِعْلٌم،  َوَباطنُةُ  ُحْكم، 
ور«. فينبغي للعامل االإ�ضالمي اأن ي�ضكر الأويل  ُلَماِت ِبالنُّ َكَما مَيْ�ضي املُ�ضَتنرُي يف الظُّ
االألباب جليل ف�ضل لهم بتفّكرهم يف عميق باطن القراآن، م�ضتخرجني بتاآويلهم 

من حكمه الآلئ وجواهر، ي�ضوغونها قالئد جليد الع�ضر موافقة، ولعلمه مطابقة.

وقد يكون يا �ضيدي اأّنك مّمن تفّكروا يف باطن القراآن فاأّولوا اآياته مّما يتعّلق 
باملعامالت الدنيوية خري تاأويل، خلري النا�ض الدنيوّي، تارًكا لل�ضيادة الدينية كل ما 
يخت�ض بالعبادات، الأنها عالقة الب�ضر باخلالق، وهي ثابتة اأبًدا، لي�ض للمخلوق اأن 
ميّد اإىل تاأويلها يًدا. فاإذا كان ذلك - وقد يحمد النا�ض لك متهيدك ال�ضبل للتفكري 
احلّر والتطّور، على مثال ما جرى ويجري يف العامل الراقي - فعالم ترى �ضت وجه 
املراأة - ومل يكن اإال بدعة ابتدعوها وعادة اّتبعوها - اأ�ضّد عالقة بالدين من تلك 
االأمور التي غرّيتها وبّدلتها؟ األي�ض ذلك منك اأثر هوى ورياء، واعوجاٍج والتواء؟

وهل يطلب الدين من املراأة - اإذا بقي من�ضرًفا لتمجيد اهلل، ومل تداخله 
وتعاىل  فاهلل جل  اأعمالها؟  و�ضالح  واإميانها،  قلبها  غري  خلالقها  تقّدم  اأن   - البدع 
عن اأن ي�ضت وجهها �ضًتا يف�ضد اأكرث مّما ي�ضلح، حارًما اإّياها اأن ت�ضتخدم القوى 
اإىَل  اَل  ُقُلْوِبُكْم  اإىل  َيْنُظُر  »اإنَّ اهلل   : قال ر�ضول اهلل  فيها  اأودعها �ضبحانه  التي 

ُوُجوهُكم«.
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اإرادة ر�ضوله، وهكذا  اإرادة اهلل، وهكذا  املراأة مطلق حر، هكذا  اإّن وجه 
يريده االجتماع. و�ضتى االأدّلة.

املراأة اأ�ضلح من الرجل يف الفطرة عقاًل

يَّة هو يرجحها بالقوة اجل�سدية وهي ترجحه بالنف�س العاقلة املَْر�سِ

�ضادتي و�ضيداتي:

اإذا كان  فيما  فلنبحث  املراأة ديًنا.  اأكمل من  لي�ض  الرجل  اأن  تبنّي  لقد 
اأكمل منها يف الفطرة عقاًل.

�ضاأذكر هنا ما اأذكر من اجلوالت العامة مثبتة باالأدّلة. وبالنظر اإىل الظاهر، 
اإاّل  يقا�ض  ال  الفعل  كمال  اأن  اإذ  الفطرة.  يف  الرجل  من  عقاًل  اأ�ضلح  املراأة  اأن 

ب�ضالحه، ومن ال يكتفي هنا مبا اأكتفي، فله يف ق�ضم االأدلة العقلية ما يفي.

رّبات  ا�ضتكباره  يف  ت�ضتك  اأن  غرو  وال  املقال،  هذا  الرجال  �ضي�ضتكرب 
احلجال، اأي رّبات اخللخال. ولكنه حقيقة.

ولكّن  ال�ضم�ض  االأر�ض حول  دوران  من  غاليلو  قاله  ما  النا�ض  ا�ضتكرب 
ت يف البداية فقد �ضادت يف النهاية. قوله كان حقيقة. حقيقة راآها فقالها، ولئن ُردَّ
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بقّوة ج�ضمه  املراأة  على  تغّلب  الرجل  اأن  �ضادتي  يا  املعلومة  االأمور  من 
عقلها،  طرق  فان�ضّدت  وناطقة.  حيوانية  من  قواها  ا�ضتعمال  وحرمها  فا�ضتعبدها 
فاأّدى ذلك اإىل تفاوت بينه وبينها يف اإظهار اآثار العقل، كما يح�ضل التفاوت بني 
كّل غالب ُم�ضتعبد ومغلوب ُم�ضتعبد. فظّن من كان ق�ضري النظر، اأّن احلالة املاثلة 
اأمامه، مقت�ضى الفطرة، ولو حتّرى احلقائق. لعقل اأن هذه احلالة لي�ضت اإال ل�ضبب 

عار�ض، ين�ضاأ من تغّلب الرجل على املراأة واّتباعه هواه وا�ضتعباده اإّياها.

اأّما العاقل فلكي يرى احلقيقة، يجيل نظره يف املا�ضي ويف احلا�ضر، ال يف 
مكانه فقط، بل يف كّل اأر�ض من االأر�ضني ويف كّل عامل من العاملني.

فالرجل يا �ضادتي حّر م�ضتعِبٌد للمراأة منذ ع�ضور اهلل اأعلم بها.

اأّما املراأة فلم تنل حّرياتها، اإال يف العامل الراقي، ومنذ �ضنوات معدودات.

حّرياتها  اأّن  مع  املراأة،  اأّن  ترون  اأفال  العامل،  ذلك  يف  الطرف  اأجيلوا 
ُمكت�ِضفات  من  فكم  كّلها؟  احلياة  اأمور  يف  ا  رقيًّ الرجل  جتاري  بعد،  تكمل  مل 
وخُمتعات، وطبيبات، ومهند�ضات، وقا�ضيات، ونائبات، وماميات، ومعّلمات، 
وعاملات، واأديبات، ي�ضابقن الرجل يف ميدان العقول. فمن هنا ميكن اأن ت�ضت�ضرفوا 
امل�ضتقبل. فتعلموا اأن املراأة اإذا ق�ضت الزمان الكايف يف دور تكملها العقلي، نالت 
اأن  يبعد  وال  الرجل،  تباري  احلياة  ميدان  وجرت يف  كاملة،  حّرياتها  ريب  دون 
ت�ضتطيع  قاهرة.  الكون  يف  قّوة  وال  االإن�ضان.  يعود خلري  ما  كّل  �ضوًطا يف  ت�ضبقه 
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احلّرية  اأ�ضعة  يقاوم  اأن  ي�ضتطيع  ما من حجاب  اأنه  نهو�ضها، كما  بعد  تقعدها  اأن 
ال�ضاطعة عليها.

انظروا مثاًل اإىل الرومانيني، وقد كانوا اأعظم اأّمة يف العامل، كيف كانوا وهم 
متمتعون باحلرية التامة، يف اأعلى درجات الرقي التي و�ضلت اإليها االإن�ضانية يف 
ذلك الزمان، وانظروا اإليهم بعد ا�ضتيالء الربابرة عليهم، و�ضلبهم اإّياهم حّرياتهم، 
ا انتهى بزوال  كيف غ�ضيهم ظالم اجلهل، وانحّطوا عقاًل وعلًما انحطاًطا تدريجيًّ

ا�ضمهم من �ضفر احلياة.

وانظروا اإىل اليونان ملّا كانت م�ضرق احلّرية، كيف كانت م�ضرق العقل، 
والعلم، والفل�ضفة. وانظروا اليها ملّا متّكن غريها من ا�ضتعبادها فغربت عنها احلّرية، 
التك، كيف غ�ضيها ظالم من اجلهل حالك. ذلك حال  ا�ضتعباد  وال�ضيما يف 
كّل اأمة ُم�ضَتعبَدة، ذلك حال كّل �ضعب ت�ضّلط عليه االإقطاعّيون و�ُضلبت حّرياته. 
يناهزون  اإنهم كانوا  العامل.  اء يف  القيود. وذلك كان حال االأرقَّ باأنواع  اأو قّيدت 
االأحرار عدًدا. ومل ي�ضمع قط عن رقيق اأنه اأفلح قبل اأن يتحرر. ملاذا؟ الأّن ظلم 

احلّر اإّياه كان ينهك قوى عقله، ومينع اآثارها اأن تظهر.

وانظروا اإىل االأّمة االإ�ضالمّية، واإىل اأّي درجة من ال�ضمو و�ضلت، ملّا كانت 
فيها العقول حرًة طليقًة، وانظروا اإليها ملّا ُقّيد فيها العقل والفكر، وحرمها حّريتها 
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يف االجتهاد والتفكري يف كتاب اهلل و�ضنة ر�ضوله، ويف كّل ما يوؤدي اإىل خريها، 
كيف جمدت بل كيف تقهقرت.

يف  نراها  حّريتها،  اإياها  و�ضلبه  اإّياها،  الرجل  ا�ضتعباد  ففي  املراأة،  هكذا 
جتاري  نراها  الراقي،  العامل  يف  حتريرها  دور  يف  ولكن  حالك،  اجلهل  من  ظالم 
الرجل يف الرقي العقلي وتكاد تباريه. ذلك مّما يدّلنا على اأّن �ضبق الرجل للمراأة 
اأحدثه  ب�ضبب عار�ض  الفطرة، بل م�ضبًبا  العقل مل يكن مقت�ضى  اآثار  اإظهار  يف 
الرجل، فقد اأجربها على اإهمال خدمة عقلها حتى اأ�ضبح كاالأر�ض البائرة التي 
اأح�ضن  اأعطت  اأُ�ضلحت  اإذا  طّيبة م�ضتيحة  اأر�ض  ولكنها  نبات،  فيها  ي�ضلح  ال 

الرزق، واأطيب الثمر، واأوفر اخلري.

»اإَن  املدنية«:  روح  »االإ�ضالم  كتابه  يف  الغالييني  م�ضطفى  ال�ضيخ  قال 
املراأة امل�ضلمة اليوم متاأّخرة عن �ضواها يف العلوم واحل�ضارة، ولكّن ذلك من جهل 
الرجل، وا�ضتبداده، وعدم اّطالعه على ما �ضّنته لها ال�ضريعة املطهرة من احلقوق، 

فالذنب يف ذلك راجع اإليه«.

�ضدق ال�ضيخ الغالييني. الأّنك لو نظرت، يا �ضيدي الرجل، اإىل العامل 
ال�ضافر الراقي، لراأيت اأّن تلك املراأة التي كانت مغمورة بالزينة. مت�ضربلة باالأزياء، 
منغم�ضة يف اللهو، قد حّل مّلها يف ذلك العامل؛ حيث حلَّ العقل مّل القّوة، 
وحّلت احلّرية مّل اال�ضتعباد، وحّل العلم مّل اجلهل، وحلَّ االهتمام بزينة 
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الروح مّل االهتمام بزينة اجل�ضد. امراأة جديدة هي املراأة التي و�ضفها امل�ضلح 
ومهّذبة  االأوالد،  ومربية  الزوج،  و�ضريكة  الرجل  �ضقيقة  باأنها  اأمني  قا�ضم  الكبري 

النوع.

عبارات للفيل�سوف اإ�ستوارت فيها لنا عربة

وا�ضمح يل يا �ضّيدي الرجل، واأنت حت�ضب امراأتك ناق�ضة العقل والدين، 
وقد اأهملت روحها، وجعلت ج�ضمها لعبة مزّينة للهوك وهواك، ا�ضمح يل اأن اأقراأ 
اإ�ضتوارت ميل يف �ضدر كتابه  لك العبارة التي و�ضعها الفيل�ضوف الكبري جون 

امل�ضّمى »احلّرية«، وقد طبعه بعد وفاة زوجته، قال:

»اإيّن اأهدي هذا الكتاب اإىل الروح التي األهمتني اأح�ضن ما و�ضعته فيه 
اأعظم نا�ضر  من االأفكار اإىل �ضديقتي وزوجتي التي كان غرامها باحلق والعدل 
يل، والتي كان ا�ضتح�ضانها من اأكرب املكافاآت التي اأرجو نيلها على عملي، كان 
ة من العمل ال  لها الف�ضل يف جميع ما كتبته اإىل االآن. ولها يف هذا الكتاب ح�ضّ
تنق�ض عن ح�ضتي فيه. واأكرب اأ�ضفي اأّن هذا الكتاب طبع باحلالة التي هو عليها 
االآن قبل اأن تعيد النظر فيه. ولو كان يف ا�ضتطاعة قلمي اأن يعرّب عن ن�ضف ما دفن 
معها من االأفكار العالية والوجدان ال�ضامي، النتفع العامل به اأكرث مّما ينتفع بجميع 

ما اأكتبه. �ضادًرا عن فكري ووجداين. بدون م�ضورة عقلها الفريد«.
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اللذان  هما  كاأّنا  بيننا،  اأمثالهما  من  واأكرث  زوجته،  وهلل  اإ�ضتوارت،  هلل 
اأدركا، مع من اأدركوا، لّب دين االإ�ضالم فتم�ضّيا عليه. اأمل يوؤثر يف قلبك يا �ضّيدي 
الرجل ما قاله اإ�ضتوارت؟ اأمل ي�ضر منه لقلبك �ضيال روحي يرّدك اإىل احلق، فتّد 

اإىل زوجتك حقوقها امل�ضلوبة، اأقلها الت�ضليم لها بالعقل والدين؟

املراأة  عقل  على  الفطرة  حيث  من  عقلك  رّجحت  الرجل،  �ضّيدي  يا 
وذلك لي�ض من اأمرك، ولي�ض يف ا�ضتطاعتك. الأنه اأخفى االأ�ضياء عليك. فخالفت 

بذلك اأمر ربك نث وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ  ېئ  
ىئ  ىئ  ىئ  یمث ]االإ�ضراء/ 85[ اأمل تعلم اأّن اهلل خلق العقل، وهو اأول 
خلق من االأرواح على ميني العر�ض، كما عّلمنا �ضلى اهلل عليه و�ضلم، واإّن روحك 
اأو عقلك، لي�ض اإال نف�ضك وحقيقتك، ذلك اأخفى االأ�ضياء عليك، كما قال حّجة 

االإ�ضالم االإمام الغزايل؟

اأّما اأنا فاأقرُّ واأعتف باأّن ترجيح عقل الرجل من حيث الفطرة على عقل 
املراأة، اأو ترجيح عقل هذه على عقل هذا، لي�ض من اأمري، وال يف ا�ضتطاعتي، الأنه 
، ولكن مبا اأّنك اّدعيت ما اّدعيت راأيت اأنه البّد يل من الدفاع  اأخفى االأ�ضياء عليَّ
عن نف�ضي، وعن بنات جن�ضي، وراأيت اأنه ال ينبغي لالإن�ضان اأن يهمل البحث 
العلمي يف ما يلوح له من اأ�ضرار الطبيعة، اآخًذا بالظواهر. وال تظنن اإثباتي اأّن املراأة 

اأ�ضلح من الرجل عقاًل، ي�ضوقني اإىل طلب ترجيح املراأة على الرجل منزلة.
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اإينِّ لن اأفعل كما فعل الرجل. ولكّني اأطلب منه اأن يعتف باأّن املراأة مثله 
اأبتعد عن التفريط واالإفراط، الزمة حّد العدل واالعتدال  عقاًل ومنزلة، بذلك 

وامل�ضاواة.

يف  حّي  كّل  روح  به  تت�ضف  ما  هي  و�ضيداتي،  �ضادتي  يا  الفطرة،  اإنَّ 
العلماء  قول  يفهم من  اخلا�ضة، كما  االإن�ضان، من حيث  والروح يف  اأّول خلقه، 
ناطقة  واملف�ّضرين، روحان: روح ج�ضمانية م�ضتكة بني االإن�ضان واحليوان، وروح 
ميتاز بها االإن�ضان على احليوان. اأّما الروح الناطقة فهي تتغرّي باالكت�ضاب، فتقى اأو 

تتدّنى، واأّما الروح اجل�ضمانّية امل�ضتكة، فهي ال تتغرّي، فال ترقى وال تتدّنى.

من  اأرجح  اأهو  العقل،  اأو  الناطقة  الروح  يف  مبا�ضرة  الرجل  مباحثة  اإّن 
حيث الفطرة فيه منه يف املراأة، اأم هو اأرجح فيها منه فيه، الأتو�ضل اإىل نتيجة جتلو 
احلقيقة. اإذ اأّن هوى الرجل يثنيه عن االإذعان للحق. فوجب حلمله على االإذعان 
للحق اأن اأثبت ق�ضية ت�ضبه ق�ضّيتي ال هوى له فيها يثنيه، ثّم اأّتخذ تلك الق�ضّية 
امل�ضّلمة، مقّدمة للقيا�ض، فتظهر النتيجة التي ال مندوحة له عن االإقرار بها. اإذن 
وجب لكي نعرف الفطرة اأن ندر�ض الروح امل�ضتكة، وهي ال تظهر منفردة اإال يف 

احليوان، ثّم نقي�ض عليها الفطرة يف الروح الناطقة.

انظروا اإىل ذكر واأنثى من اأّي نوع كان من احليوان، تروا اأّن الذكر اأقوى 
ج�ضًما من االأنثى. واأّن االأنثى اأ�ضلح غريزة من الذكر. كاأّن اهلل  اأراد اأن يظهر 



9393 جوالت عامة يف احلرية واحلق وال�سرع والدين والعقل

عدله فاأعطى الذكر احلّظ االأوفر من �ضالح الغريزة. واأراد اأي�ًضا اأن يظهر حكمته 
نوه.  با�ضطراره كالًّ من االأنثى والذكر لل�ضركة، فيكمل كّل منهما ما نَق�ض يف �ضِ

فهذا ي�ضتفيد من تلك حكمة. وتلك ت�ضتفيد من هذا قّوة.

واأحكم  الذكر  من  اأ�ضلح  احليوان،  االأنثى يف  تعاىل جعل  اهلل  اإّن  اأجل 
منه غريزة، ولوال ذلك مَلَا كلَّف اهلل اأنثى الطري بناء الع�ض، وال يخفى ما يف بناء 
تربية  االأنثى  وملا كّلف تلك  اإاّل بنت حكمة،  اأن تكون  الع�ّض من دقة ال ميكن 
�ضغار الن�ضل وحفظه، وهذا ما ي�ضتوجب من احلكمة والعناية ق�ضًطا اأوفر من ذاك، 
وما ذلك كّله اإاّل من خ�ضائ�ض العقل احليواين املعروف بالغريزة التي هي قائدة 

احلركات اجل�ضدية.

دقة  االأنثى، من  تكليف  ي�ضتلزم  ما  اهلل  يكلفه  فلم  الطري  الذكر من  اأّما 
وعناية وحكمة، اإّنا كّلفه ما يوافق قّوة ج�ضمه من جلب ق�ضَّ لبناء الع�ض، والتقاط 

قوت ل�ضغار ن�ضله.

تلك حالة ثابتة يف روح كّل حيوان، وقاعدة طبيعية عامة ال تتغرّي، وال 
ا�ضتثناء فيها. وهي مقّدمة �ضحيحة يف القيا�ض ن�ضتنتج منها اأّن الروح الناطقة اأو 
العقل يرجح فطرة يف املراأة كما ترجح قّوة اجل�ضم يف الرجل. ولوال ذلك ملا خ�ّض 
يقت�ضي  مّما  اأكرث  اجل�ضم  من  قوة  يقت�ضي  وهو  االأ�ضغر  باجلهاد  الرجل  تعاىل  اهلل 
من العقل، وملّا خ�ض املراأة بالعناية يف تربية ال�ضغار وهي تقت�ضي قوة من الروح 
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والعقل اأكرث مّما تقت�ضي من اجل�ضم، مع اأنه �ضبحانه وتعاىل كّلف االثنني يف غري 
ذلك تكاليف ال فرق بينهما فيها.

وهنا اأي�ًضا ن�ضّبح اهلل تعاىل وقد اأظهر عدله يف اإعطائه الرجل احلظَّ االأوفر 
من قوى اجل�ضم، واملراأة احلظ االأوفر من قوى الروح، كما اأظهر حكمته يف ا�ضطراره 
اإىل ال�ضراكة، فيكمل كّل منهما ما نق�ض يف �ضنوه. وال  كالًّ من الرجل واملراأة 
بدع اأنه تعاىل عدل يف ق�ضمته نعمه بني الذكر واالأنثى من االإن�ضان، وهو اأ�ضرف 
خملوقاته. فاإنه �ضبحانه قد عدل اأي�ًضا يف ق�ضمتها بني الذكر واالأنثى من احليوان.

اإّن النعمة التي اأ�ضبغها اهلل على الرجل من قّوة اجل�ضم م�ضو�ضة منظورة. 
قّوة الروح والعقل ما يعادل نعمته  املراأة من  اأ�ضبغ على  اأنه جّل عدله  فال ريب 

املنظورة على الرجل.

البنات اأ�سلح من البنني

قلنا يا �ضادتي: اإن الفطرة هي ما تت�ضف به روح كّل حي يف اأّول خلقه 
اأو تتدّنى باالكت�ضاب. اإذن ي�ضتدّل على  قبل اأن تتحّول وتتغرّي، وقبل اأن ترقى 
والبنات، حّتى  البنني  اإىل  فانظروا  �ضغره،  واأفعاله يف  اأحواله  من  االإن�ضان  فطرة 
ال�ضن التي يحجر فيها عندنا على هوؤالء. ويطلق اأولئك فماذا ترون على الغالب؟.
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يبعزقون  اأولئك  يرتقن،  يفتقون وهوؤالء  اأولئك  الغالب  ترون على  اإنكم 
ي�ضررن،  وهوؤالء  يكدرون  اأولئك  يراأفن،  وهوؤالء  يق�ضون  اأولئك  يرتنب،  وهوؤالء 
اأولئك يتعبون وهوؤالء ُيِرحَن، اأولئك يف�ضدون وهوؤالء ي�ضلحن، اأولئك يتمردون 
يجددن،  وهوؤالء  يلعبون  اأولئك  ينفعن،  وهوؤالء  ي�ضّرون  اأولئك  يطعن،  وهوؤالء 
اأم�ضى  َيِقحون وهوؤالء ي�ضتحيني. حّتى  اأولئك  اأولئك يو�ّضخون وهوؤالء ينّظفن، 
ويا لالأ�ضف من اأمثال العرب: »وقاحة الوجه �ضالح الفتى« ومن اأقوال الوالدين: 

»نحب البنات ملا هنَّ عليه االآن. ونحب ال�ضبيان ملا يكونون يف امل�ضتقبل«.

ال�ضالح يف  االأدّل على  اأّيهما  اأعمال اجلن�ضني واحكموا يف  فتاأّملوا يف 
الفطرة والعقل.

ر�ضول  يا  واالإناث  قالوا:  ُكْور  الذُّ اأَْواَلَدُكُم  وا  »ِحبُّ  : اهلل  ر�ضول  قال 
اإَِلْيُكْم  اأَنُْف�َضُهنَّ  اأَْن يو�ضيُكُم اهلل ِباحلبِّ لهنَّ َفُهنَّ ُيحبِّنب  اهلل قال: اَل َحاَجَة اإىل 

.» اَلِحِهنَّ َوَحَناِنِهنَّ ِب�ضَ

اإذن لي�ض الرجل اأ�ضلح من املراأة عقاًل يف الفطرة، وما العقل ال�ضالح اإال 
ة، وما كان �ضبق الرجل املراأة يف ميدان احلياة والعمل،  يَّ �ضيمة النف�ض الناطقة املَْر�ضِ
اإال ل�ضبب العار�ض الذي اأحدثه الرجل، وهو تقييده قواها، وغّله حركاتها مبا �ضاء 
من القيود واالأغالل، ظلًما وعدوانًا، م�ضتنًدا يف ذلك اإىل قواه اجل�ضدية، دون اأن 
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ي�ضرك العقل اأو الروح يف اأفعاله، فكانت �ضائنًة يخجل القلم من اأن يكتبها، لوال 
اأّن اإظهار احلقيقة يحمله على ذلك.

اأجل اإّن االإن�ضان ملخلوق عجيب! متى غلبت فيه النف�ض االأّمارة بال�ضوء 
ا، وظلًما  فلي�ض يف احليوان اأبعد منه عن رقة ال�ضعور، واأكرث منه غ�ضًبا، وهوًى و�ضرًّ
ة، وهي نفخة فيه من الروح  املَْر�ضيَّ الناطقة  النف�ض  ا. واإذا غلبت فيه  واأذى و�ضرًّ
واأوفر  �ضعوًرا،  منه  األطف  فيهم  ولي�ض  �ضاجدين،  له  املالئكة  اهلل  اأوقع  االإلهية، 

حكمًة ونزاهًة وعداًل.

وَمن ِمن اجلن�ضني كرثت يف اأفراده انت�ضارات النف�ض الناطقة املر�ضية فهو 
االأ�ضلح عقاًل.

واخلري  والنزاهة  واحلكمة  العدل  بق�ضطا�ض  توزن  ال�ضاحلة  العقول  اإّن 
العقل  ن�ضيب من  اأوفر  واإاّل كان  وال�ضري،  واال�ضتبداد،  وال�ضر،  الظلم،  مبيزان  ال 

لالأبال�ضة وال�ضياطني، ولالأ�ضقياء االأقوياء، والظلمة امل�ضتبّدين امل�ضّرين.

كيف عامل الرجال االأقدمون ن�ساءهم؟

�ضاأذكر لك يا �ضّيدي الرجل ما �ضنع الرجال االأقدمون باأّمهاتهم وبناتهم 
واأخواتهم وزوجاتهم من الظلم واالعت�ضاف، �ضيمة النف�ض االأّمارة بال�ضوء، ذلك 
قبل اأن ت�ضرق على نفو�ضهم اأنوار الهدى ويبعث اهلل تعاىل نبّينا مبكارم االأخالق.
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ه: قال ال�ضيخ م�ضطفى الغالييني يف كتابه »االإ�ضالم روح املدنية« ما ن�ضّ

الدين  اأ�ضعة  ب�ضائرهم  على  ت�ضرق  اأن  قبل  العرب  عند  املراأة  »كانت 
اإّنا  بل  واملنزلة،  �ضاقطة االعتبار  للقنية، فهي  يتخذونه  بحيوان  اأ�ضبه  االإ�ضالمي، 
لون احليوانات عليها. فكانت حالتها عند العرب من ال�ضعوبة وال�ضدة  كانوا يف�ضّ
مبكان �ضحيق، ال يجاريهم يف ا�ضطهادها واحتقارها جماٍر من االأمم، حّتى اأنهم كانوا 
يجعلون البنات، اإن ولدن لهم، عالمة على ال�ضر ويتطرّيون منهن. وكانت عادة 
ا يف التاب، وكانوا يبيعونها بيع  الواأد �ضائعة عندهم، فقد كانوا يعدمونها احلياة د�ضًّ
ال�ضلعة، اأو ي�ضتبدلون بها بع�ض احليوانات - كّل ذلك خ�ضية العار وال�ضنار على 
زعمهم - والواأد عندهم على اأنواع: فكان منهم من يحفر لها حفرة يدفنها فيها 
اإىل اأن متوت، ومنهم من يرميها من مرتفعات عالية، ومنهم من يغرقها. ومنهم من 
يذبحها، وكانت املراأة مع كّل هذا اال�ضطهاد ت�ضلم نف�ضها لعوامل الهالك. كاأنها 
القوم  بنًتا، حياء من  اإذا ولدت زوجاتهم  ي�ضتتون  لتموت وكانوا  اإال  مل تخلق 
الوح�ضية مه�ضومة  االأعمال  بهذه  املراأة  اأبدي. فكانت  عار  اأو  كاأنها ذنب عظيم 
يديرها  الرجل  بيد  اآلة  فهي  للذبح.  ُي�ضاق  االأعجم حني  احليوان  كاأنها  احلقوق 
كما ي�ضاء. وقد ظّلت على هذا اال�ضطهاد والذل اإىل اأن اأ�ضرقت �ضم�ض الهداية 
املحّمدية، والتعاليم القراآنية، وكان الرجل اإذا مات وترك امراأة األقى عليها قريبه 
ثوبه، فمنعها من النا�ض، فاإن كانت جميلة تزوجها، واإن كانت دميمة حب�ضها حّتى 
متوت فريثها. وكان الرجل اإذا اأراد اأن يتزّوج امراأة جديدة بهت االأوىل بفاح�ضة 
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لتفتدي منه مبا اأعطاها لي�ضرفه يف �ضبيل التزوج بغريها. وكان اأهل يرثب »املدينة 
املنورة« اإذا مات الرجل وله زوجة ورثها من يرث ماله، وكان يع�ضلها اأو يحب�ضها 

وي�ضّيق عليها ومينعها من الزواج حتّى تفتدي منه مبال«.

اإىل اآخر ما و�ضف وقال. ثّم ذكر �ضيوع تعّدد الزوجات �ضيوًعا هائاًل بال 
انتظام وال حّد حّتى اأّن بع�ضهم كان له من الزوجات ما يقارب مائة زوجة.

وبعد اأن اأ�ضار ال�ضيخ املوما اإليه اإىل ما كانت عليه املراأة من ال�ضقاء والذّل 
عند االأمم قال: 

»اإّنها كانت عند الفر�ض حتت �ضلطة الرجل املطلقة يحكم عليها باملوت اإن 
�ضاء، ويت�ضّرف بها طبًقا ملا تطيب به نف�ضه كاأّنها �ضلعة«.

وذكر ال�ضّيد جميل بيهم يف كتابه »املراأة يف التاريخ وال�ضرائع« ما ذكره 
الغالييني وزاد عليه قائاًل:

واإّن  لهم،  يولدن  ع�ضر  من  بنات  �ضبع  يقتلون  كانوا  ال�ضبارطيني  »اإّن 
الرباهيميني يحرقون الزوجة بالنار اأو يدفنونها مع زوجها اإن مات«.

والذي  الرجل.  �ضيدي  يا  فطرته  يف  الرجل  عقل  عن  �ضورة  هي  هذه 
اأ�ضلح فيه من الفطرة ما اأ�ضلح هو الدين، فالف�ضل يف اإ�ضالح حالته الدينية ال 
لفطرته. اإّن الدين هو االأ�ضا�ض الذي قامت عليه �ضروح االإ�ضالح وال�ضالح. واإّن 
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حترير املراأة يف العامل الراقي اأقام على هذا االأ�ضا�ض بناًء من ال�ضالح عظيًما، فهل 
لك اأن تريني اأعمااًل ظاملة غا�ضمة وقعت من املراأة مثل االأعمال الظاملة الغا�ضمة 
التي وقعت من الرجل لتعزو اإليها النق�ض يف عقلها اأي يف نف�ضها الناطقة املر�ضية، 

وما هي اإال العقل ال�ضالح؟

اأهذا هو العقل الفطري ال�ضالح الذي يف�ضل به الرجل املراأة مفتخًرا 
اإذا وقع �ضالح �ضعيف اجل�ضم، يف يد غا�ضم قوي، واأهانه وظلمه،  به عليها. 
اأف�ضل  الروح،  ال�ضعيف  اجل�ضم  القوي  الظامل  الغا�ضم  ذلك  يح�ضب  فهل 
عقاًل من ذلك ال�ضالح العاقل املظلوم، ال�ضعيف اجل�ضم القوّي الروح؟ قال 
الح« ويف احلديث عن  ٌة َخرْيٌ ِمن اأَْلِف َرُجٍل َغرْيِ �ضَ احِلَ ر�ضول اهلل : »ِاْمَراأٌة �ضَ

َواُب اأَْجَزُل«. اَلَمُة ِفيِهنَّ اأَْكرَثُ والثَّ حّجة االإ�ضالم االإمام الغزايل: »ال�ضَّ

هل راأيتم يا �ضادتي حيوانًا يف الدنيا يعامل اأنثاه كما يعامل الرجل اأنثاه؟ 
هل راأيتم حيوانًا قتل اأوالده اأو واأدها كما قتل الرجل اأوالده االإناث وواأدهّن. هل 
راأيتم اأنثى احليوان حُترق اأو ُتدفن حّية مع �ضنوها اإذا مات؟ هل تخّيل املتخّيلون 
باأّمه  الرجل  فعل  كما  واأخواته  وبناته،  وب�ضنوته،  باأّمه،  �ضنع  الوهمي  الغول  اأّن 
عقاًل.  الفطرة  �ضالح يف  فعل كهذا من  يقع  اأن  اأيتوَقع  واأخواته؟  وبناته  و�ضنوته 
عقاًل يف�ضل عقل املراأة؟ هل ترون اأن للنف�ض الناطقة املر�ضية اأثًرا يف اأفعاله تلك؟ 
اأوال ترون الرجل متاًجا اإىل ا�ضت�ضحاب املراأة، واحتامها، واإ�ضراكها يف اأعماله، 
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ر مبا لها من ف�ضل رّبها من قّوة احلكمة، والنف�ض الناطقة، املر�ضية منه، على  لتن�ضُ
النف�ض االأّمارة بال�ضوء؟

وزوجاتهم  وبناتهم،  باأّمهاتهم،  االأّولون  اآباوؤنا  �ضنع  ما  االآن  ن�ضتفظع  اإّنا 
ا. و�ضي�ضتفظع اأحفادنا  واأخواتهم، وكانوا يح�ضبونه مبقت�ضى العادة الظاملة عداًل وحقًّ
يح�ضبونه  وهم  واأخواتهم،  وزوجاتهم،  وبناتهم،  باأمهاتهم،  اليوم،  رجال  ي�ضنع  ما 
ا، فيا ليتنا نعّجل يف اجتناب ما �ضي�ضتفظعه  مبقت�ضى العادة الظاملة اأي�ًضا عداًل وحقًّ

اأحفادنا، وي�ضتفظعه االآن امل�ضتنريون مّنا، ومعا�ضرونا من االأمم الراقية. نثىت  يت  
جث  مثمث ]الن�ضاء/ 59[.

احلمامة خري من الن�سر واحلمل خري من ال�سبع

اأو  كاحلمامة  خمالبه  بني  واملراأة  الكا�ضر،  كالن�ضر  باأنه  الرجل  يفتخر 
الدجاجة. ولعمري اإن كالًّ من احلمامة والدجاجة خري لالإن�ضان من الن�ضر. فهما 
اأ�ضلح غريزة منه، واأف�ضل طبًعا وعماًل، وحّقهما اأن يرجحا عليه منزلًة وقدًرا لدى 

اأويل االألباب، اإذ اأنَّهما لهما خرٌي ومنافع، ال �ضرر منهما وال اأذى.

زرت يوًما حديقة لبيت، فراأيت فيها م�ضهًدا ما راأيت اأغرب منه، راأيت 
يف اإحدى زواياها ن�ضًرا ذكًرا، هائل اخللقة، تطّل ال�ضرا�ضة من عينيه، ويلمع فيهما 
الفوالذ، ويف عنقه  قوائمه كعمد احلديد، وخمالبه ك�ضفار  الكرب واخليالء.  بريق 
ورجليه ال�ضال�ضل الغليظة خمافة اأن ين�ضب خمالبه مبرّبيه وباأوالده وبزائريه. ويف 
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الزاوية االأخرى طائفة من احلمام والدجاج، تبي�ض وتفّرخ، فيعمد الرجل مرّبي 
الن�ضر، ويف اأخالقهما نوع من ال�ضبه، اإىل فراخها ويقذف بها بال راأفة وال حنان، 
بها جوفه.  ويح�ضو  التهاًما،  ويلتهمها  فيمّزقها  الكا�ضر،  الطري  ما بني خمالب  اإىل 
والرجل يختال اأمامه كاأنه يريد اأن يت�ضّبه به يف اأعماله نحو اأبناء جن�ضه، فيلتهم 

احلقَّ التهاًما.

هما  بالثمار.  يتمّتع  املوؤذي  والن�ضر  للرجل،  تثمران  واحلمامة  الدجاجة 
الوديعتان يحكم الرجل على فراخهما باملوت، والن�ضر امل�ضتبّد ال�ضر�ض يتغّذى 
بلحوم هذه الفراخ. ممزًقا اإّياها، احلمام ال�ضعيف ُيه�ضم حّقه، وُيك�َضُر قلُبه، ُت�ضَلُب 

�ُض ظلمه ومُينُح حّق غريه. ح�ضا�ضُته، والن�ضر القوي ُيراعى جانبه، ويقدَّ

لقد كان لهذا الرجل ثالث بنات رافقنني يف التفّرج على الن�ضر على 
اإطعامه فراخ الدجاج، وزغاليل احلمام، ومل يكّن مو�ضرات)1(. فقالت يل اإحداهّن 
ملّا �ضرنا يف اجلنينة: نحن اأحّق بفائدة الفراخ والزغاليل امل�ضكينة. ولكن هكذا 
ق�ضت م�ضيئة والدنا، ق�ضت اأن تكون طعام الن�ضر، ولي�ض الن�ضر عندنا اإال بالًء 

ا. و�ضرًّ

القوي اجلبار، ليطعمه  ن�ضره  رّبى  الرجل،  اإرادة ذلك  نعم هكذا ق�ضت 
فيها.  منه  اأحّق  بناته  وكانت  املفيدة،  الوديعة  حمامته  وزغاليل  دجاجه،  فراخ 

)1(  مو�ضرات: غنيات ذوات �ضعة. )م(.
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الدجاجة  من  اأف�ضل  املفقود خريه  اأذاه،  الكثري  الوح�ضي خلقه،  الن�ضر  اأفيكون 
االأليفة، واحلمامة الوديعة، ولنا من بي�ضهما وفراخهما خري غذاء، اأو هكذا تنت�ضر 
ال�ضاحلة  العقول  الهيئة االجتماعية، على  املوؤذية يف  والنفو�ض  امل�ضتبّدة  العقول 

والنفو�ض املر�ضية؟

كان زمان ال �ضيادة فيه اإاّل لقّوة االأج�ضام. وكان ال�ضعيف يتحّمل اأذى 
القوي القريب منه، ا�ضتحماًء به من اأذى اأ�ضّد يوقعه قوّي غريه. اأّما االآن فال�ضيادة 
ة، والقّوة للمجتمع ال للفرد، وكّل فرد له يف قّوة  يَّ للعقول ال�ضاحلة، واالأرواح املَْر�ضِ
املجتمع، ممّثلة بالقانون. ومن ي�ضتعمل قّوة ج�ضدية فردية، ال ي�ضّنها له القانون، فهو 
مذموم ال ي�ضتحّق الكرامة، ذلك ي�ضتعبد امراأته، واأّمه، وابنته، واأخته، ولكّن غريه 

ي�ضتعبده، هو يظلمهّن لكنه يبلى باأظلم منه.

الفردية.  القّوة  تبّدلوا احلكمة والنزاهة، من  اأن  يا �ضادتي من  ال تخافوا 
احلكماء  النزهاء  بل  ج�ضًما،  االأقوياء  االأفراد  لي�ض  الدنيا،  يف  االآن  فاحلاكم 
الراجحون عقاًل. وكّل نزيه عادل حكيم، حّقه مفوظ ومكّرم، فال كرامة اليوم 

اإاّل بالتقوى، واخلري، وال�ضالح، وال�ضالم.

 .]13 ]احلجرات/  ڌمث  ڌ   ڍ   ڍ   نثڇ     تعاىل:  اهلل  قال 
ا�َض« وقال �ضلى اهلل عليه و�ضلم:  ا�ِض َمْن نَفَع النَّ وقال ر�ضول اهلل : »َخرْيُ النَّ
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ُكْم ِلِن�َضاِئِه َواأنا  ُكْم َخرْيُ ا�ُض ِمْن َيِدِه َول�َضاِنِه« وقال : »َخرْيُ »املُ�ْضِلُم َمْن �َضِلَم النَّ
ُكُم ِلِن�َضائي«. َخرْيُ

اإّن �ضَيدنا عي�ضى ، مل يرد اأن ي�ضف نف�ضه بال�ضبع القوي املختال، 
بل و�ضف نف�ضه باحلمل ال�ضعيف الوديع، قائاًل: »تعّلموا مّني فاإين وديٌع ومتوا�ضُع 
القلب فتجدوا الراحة لنفو�ضكم« اإذن احلمل خري من ال�ضبع. واهلل  مل ي�ضف 

ڱ   ڱ      نثڱ   قائاًل:  االأخالق  مبكارم  و�ضفه  بل  والقّوة،  بالبط�ض    نبّينا 
ں مث ]القلم/ 4[. ون�ضح له بقوله تعاىل: نثٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  

ٹ   ٹمث  ]اآل عمران/ 159[.

النف�ض  لتغلب  اخليالء  ولنتك  عربة  وذاك  الو�ضف  هذا  من  فلناأخذ 
االأّمارة. 

با�ستور واأمثاله خري من اأتيال واأمثاله

امل�ضتبّدين،  الفاحتني  من  واأمثالهم  خان،  جنكيز  لنك،  تيمور  اأتيال، 
حكموا اأق�ضاًما وا�ضعة من العامل، ودا�ضوها بخيلهم ورجلهم، ودّمروها مبناجيقهم، 
ونريانهم، ويّتموا بنيها، ورّملوا ن�ضاءها، ب�ضيوفهم وفظائعهم، وا�ضتعبدوها بظلمهم 

واعت�ضافهم، اإنهم مل يتمّكنوا من ذلك كّله، اإاّل بعقوٍل كبرية.
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وبا�ضتور، ذلك الرجل ال�ضامت الهادئ، مل يفتح بالًدا، ومل يحكم نف�ًضا، 
ومل ي�ضتعبد نف�ًضا، ومل ي�ضتبّد بنف�ٍض وكل ما فعل اأنه وقف نف�ضه خلدمة االإن�ضان، 
فانزوى يف غرفة عمله اجلليل، مع رهط من معاونيه وتالمذته الفتيان والفتيات، 
واأخذوا مكرّباتهم يف اأيديهم، يتحّرون اأ�ضباب االأوبئة القّتالة، التي تفتك باالألوف 
من الب�ضر، حّتى اكت�ضف امليكروب واأنواعه، واأ�ضباب نائه، وو�ضائل اإفنائه، فوّقى 

الب�ضرية بعقله، وجهوده و�ضربه، �ضّر االأمرا�ض القّتالة، واالأوبئة الفّتاكة.

فيا �ضادتي الرجال، اأيٌّ اأ�ضلح؟ اأعقل الفاحت امل�ضّر الظامل، مدّمر البالد، 
قاتل النفو�ض، م�ضتعبد العباد، اأم عقل با�ضتور النافع امل�ضامل، كا�ضف امليكروبات، 

واقي احلياة؟

با�ضتور  اأثيًما، وما كان مثل  �ضيطانًا  اإاّل  بعقله وعمله،  اأتيال  ما كان مثل 
بعقله وعمله، اإال مالًكا كرميًا. وما كان قائد االأّول اإاّل النف�ض االأمارة بال�ضوء. وما 

ة. يَّ كان قائد الثاين اإاّل النف�ض العاقلة املَْر�ضِ

روح املراأة ن�سري الرجل يف اجلهاد االأكرب

يا �ضادتي الرجال: اإّن املراأة توؤثر احلمامة على الن�ضر، واحلمل على ال�ضبع، 
وبا�ضتور واأمثاله على اأتيال واأمثاله، وتريد اأن تكون نافعة مثل من ُتوؤثر.
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على  واآتيال  احلمل،  على  وال�ضبع  احلمامة،  على  الن�ضر  منكم  اآثر  فمن 
يف  الراغب  على  قواها،  وقتل  وا�ضتعبادها  املراأة  ظلم  يف  الراغب  موؤثًرا  با�ضتور، 
اإن�ضافها وحتريرها واإحياء قواها، تعترب املراأة اإيثاره �ضادًرا عن النف�ض االأّمارة، وتاأمل 
اأن يعمل ل�ضاعته باأمر ر�ضول اهلل ، فيعلن اجلهاد االأكرب لتغليب النف�ض  منه 
املر�ضية عليها. اإنه جلهاد قام يف بني االإن�ضان، يف كّل قطر ومكان، واليزال قائًما.

للنف�ض  كان  الظفر  اأّن  يرى  الهوى،  عن  جمّردة  الب�ضرية  بعني  والناظر 
الناطقة املر�ضية يف كّل جهاد عاونت فيه روح املراأة روح الرجل، وكان الظفر على 
قدر ا�ضتاك املراأة ومعاونتها، ويرى اأّن النف�ض االأّمارة بال�ضوء هي احلاكمة املطلقة 
ة يف كّل  يَّ يف الرجل، مامل يقم فيه اجلهاد االأكرب. ولها الظفر على النف�ض املْر�ضِ
جهاد ال تعاون فيه روح املراأة روح الرجل، وظفرها بن�ضبة ابتعاد املراأة عن املعمعة، 

واإذا اأجلتم على العامل النظر جمّرًدا عن الهوى، ترون ما اأرى.

اإال  اخلري  ذلك  يعني  وال  الن�َضاِء«  يِف  اخَلرْيِ  »اأَْكرَثُ   : اهلل  ر�ضول  قال 
ا اْزَداَد  اخلري الروحي. وقال �ضلى اهلل عليه و�ضلم: »الَعْبُد ُكلما اْزَداَد ِللن�َضاِء ُحبًّ
من  روحه  تقارب  اإال    اهلل  ر�ضول  يعني  الذي  احلب  وما  اًل«،  َف�ضْ االإميَاِن  يِف 
ة على النف�ض االأّمارة بال�ضوء،  يَّ اأرواحهّن، ذلك ما يوؤّثر يف تغليب النف�ض املَْر�ضِ
اأرواح الن�ضاء واأرواح الرجال مّت للرجال  فيزيد يف االإميان ف�ضاًل، فحيث تقاربت 

الظفر يف اجلهاد االأكرب.



106 106
ال�سـفور واحلجـاب

لي�ض  اأو  َعَفاِئُكْم«،  ِب�ضُ اإِالَّ  ُروَن  ُتْن�ضَ »َوَهْل  و�ضلم:  عليه  اهلل  �ضلى  وقال 
الق�ضد من ذلك الن�ضر يف اجلهاد االأكرب، مبعاونة اأرواح الن�ضاء امل�ضت�ضعفات؟ اإّن 
الن�ضر يف احلرب اجل�ضمانّية اأي يف اجلهاد االأ�ضغر ال ُيتوّقع مبعاونة ال�ضعفاء من 

الن�ضاء بل مبعاونة االأقوياء من الرجال.

قال رجل لر�ضول اهلل : اإّن يل زوجة اإذا خرجت �ضّيعتني، واإن راأتني 
مهموًما قالت يل ماذا يهّمك؟ فاإن كان هّمك للدنيا فالدنيا فانية. واإن كان لالآخرة 
ا. واإن راأتني م�ضروًرا قالت: زاد اهلل يف �ضرورك. فتب�ّضم ر�ضول اهلل  زادك اهلل همًّ

ه َوتْلَك املَراأَُة ِمْن ُعّمال اهلِل«. ااًل يف اأَْر�ضِ وقال: »اإنَّ هلل ُعمَّ

اأجل اإّن تلك املراأة من عّمال اهلل. تعمل لن�ضرة روح الرجل يف اجلهاد االأكرب.

اإلْيهما  َفُيْح�ِضُن  ابَنَتنْيِ  ُيْدِرُك  اأحٍد  ِمْن  »َما  و�ضلم:  عليه  اهلل  وقال �ضلى 
ابنتان  نَة«. وقال �ضلى اهلل عليه و�ضلم: »من كان له  اأَْدَخْلَناُه اجلَّ اإالَّ  َبَتاُه  ِحِ َما �ضَ
اأو اأختان فاأح�ضن اإليهما ما �ضحبتاه كنت اأنا وهو يف اجلنة كهاتني«. وقال 
فاأح�ضن  اها  تاأديبها وغذَّ فاأح�ضن  فاأّدبها  ابنة  له  �ضلى اهلل عليه و�ضلم: »من كان 
غذاءها، واأ�ضبغ عليها من النعمة التي اأ�ضبغ اهلل عليه، كانت له ميمنة ومي�ضرة من 

النار اإىل اجلنة«.

االأّولني  �ضّيد  يا  يا حبيب اهلل، �ضدقت  يا ر�ضول اهلل، �ضدقت  �ضدقت 
واالآخرين.
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اأال بارك اهلل يف روح املراأة تلك امليمنة واملي�ضرة يف اجلهاد االأكرب من النار 
اإىل اجلّنة.

نعم يا ر�ضول اهلل ينبغي للرجل اأن ي�ضت�ضحب املراأة وروحها دائًما فهي 
امليمنة واملي�ضرة، وهي التي تنيل الظفر باالأخالق والعواطف، وتبعد عن الكربياء 

وال�ضّر.

وكانت  االأنبياء،  اأخالق  من  الن�ضاء  حّب  كان  هذا  اأجل  من  اأَولي�ض 
الن�ضاُء اأحب ما يف الدنيا اإىل ر�ضول اهلل  وهو املخاطب بقوله تعاىل: نث ڱ  

ڱ     ڱ  ں مث  ]القلم/ 4[؟

ا يفاخر االأنبياء به،  ا ج�ضديًّ هنا ال ميكن لعقٍل تقي �ضليم اأن يت�ضّور حبًّ
دون اأن ينق�ض من قدرهم، جّلوا عن ذلك، واإّنا ذلك مبعنى التقارب الروحي بني 
نفو�ض االأنبياء ونفو�ض الن�ضاء، فلي�ض اأحرى من االأنبياء بالن�ضر يف اجلهاد االأكرب.

وهنا ا�ضتعري ل�ضان النبي احلكيم �ضليمان بن داود ، يف مدح املراأة 
ة، حيث قال عليه ال�ضالم يف اأمثاله يف التوراة: يَّ وروحها املَْر�ضِ

ا كّل اأيام حياتها.  »املراأة الفا�ضلة ثمنها يفوق الالآلئ. ت�ضنع خرًيا ال �ضرًّ
الليل،  يف  ينطفئ  ال  �ضراجها  امل�ضكني.  اإىل  يديها  ومتّد  للفقري  كفّيها،  تب�ضط 
وت�ضتغل بيدين را�ضيتني، زوجها معروف يف االأبواب بني م�ضايخ االأر�ض، العّز 
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والبهاء لبا�ضها، وت�ضحك على الزمن االآتي. تفتح فمها باحلكمة، ويف ل�ضانها �ضنن 
املعروف. فلتمتدحها اأعمالها يف االأبواب«.

ُعوا، يا �ضادتي الرجال، ما تقول االأنبياء عليهم ال�ضالم عن املراأة، املراأة، 
تب�ضط  املراأة،  حياتها.  اأّيام  كّل  ا  �ضرًّ ال  خرًيا  ت�ضنع  املراأة  الالآلئ،  ثمنها  يفوق 
ل�ضانها  ويف  باحلكمة،  فمها  تفتح  املراأة،  امل�ضكني،  اإىل  يديها  ومتّد  للفقري،  كّفيها 
�ضنن املعروف. املراأة، زوجها معروف يف االأبواب بني م�ضايخ االأر�ض. الأنها تن�ضر 
ة اإذ اأّن احلكمة يف فيها، و�ضنن املعروف يف  يَّ بروحها احلكيمة الهنّية، نف�ضه املَْر�ضِ

ل�ضانها.

يا اأّيها الزاعمون التبعية ل�ضنن االأنبياء. من اأين جلبتم للمراأة نق�ض العقل 
ونق�ض الدين، حّتى اأ�ضعتم، يا ويحكم ذلك الكنز الثمني.

كيف تريد امل�سلمات اأن يكون رجالهن؟

يعرفون  اأن يكون رجالهّن رجال خرٍي وخري رجال،  يردن  امل�ضلمات  اإّن 
اأّن اأرواحهم نفخة من روح اهلل. فيجب اأن تكون منبع العدل، واخلري، واحلكمة، 
والرحمة، وال�ضالح، يجب اأن يعرفوا اأّنهم خلقوا والن�ضاء من روح واحدة، ويجب 
اأن يخافوا من اأن تو�ضم نفو�ضهم بعيب، كما تخاف الن�ضاء من اأن تو�ضم نفو�ضهّن 

بعيب.



109109 جوالت عامة يف احلرية واحلق وال�سرع والدين والعقل

للمراأة  عيًبا  ُيعُد  وما  للمراأة،  عيًبا  للرجل،  عيًبا  ُيعدُّ  ما  يكون  اأن  يجب 
عيًبا للرجل. وما يعّد ف�ضيلة للرجل، ف�ضيلة للمراأة، وما يعّد ف�ضيلة للمراأة ف�ضيلة 
للرجل. اإّنا بهذا ومبثله من العدل يتّم ال�ضالح يف العيلة ويف املجتمع االإن�ضاين. 
ا يليق باأن يكون قّواًما  فمن َقِبل هذا وعمل به عدته امل�ضلمات رجاًل، رجاًل حقًّ
على زوجته مبقت�ضى اأمر اهلل تعاىل. واإاّل فت�ضلم نف�ضها مكرهة اإىل عوامل الظلم، 
اإال لذلك. وتخ�ضع كما يخ�ضع كّل مظلوم لظامل، وذلك لي�ض  كاأّنها مل تخلق 

من م�ضلحة الرجل.

ة، وكان له ولد �ضّرير،  يَّ كان يف االأنا�ضول رجل �ضالح تقّي ذو نف�ض َمْر�ضِ
متكرّب، موؤٍذ، م�ضتبّد، لئيم، ميتهن اأخواته ووالدته. ن�ضح له والده مراًرا فلم ينت�ضح، 
وّكلما امتنع عن قبول الن�ضح كان والده يقول له: »اإّنك ال ت�ضري اأبًدا رجاًل«. فلّما 
بلغ الولد اأ�ضّده دخل يف خدمة االإنك�ضارية وتدّرج يف �ضلكهم ومع�ضكرهم اإىل 
اأن �ضار يف اإ�ضتانبول »با�ضا« اأي با�ضا اإنك�ضاري، وقد انقطعت عن والده اأخباره، 
فلّما ا�ضتكربت نف�ضه خطر يف باله قول والده له: »اإّنك ال ت�ضري اأبًدا رجاًل« فاأراد 
اأن يريه من�ضبه العايل ونفوذه، فبعث باأمر اإىل وايل الوالية، فاأح�ضر اأبوه ال�ضيخ يف 
تعب و�ضنك �ضديدين اإىل ح�ضرته، وكان جمل�ضه موح�ًضا مهيًبا، فقال له: هل 
عرفتني؟ قال: ال. قال: اأنا ابنك الذي كنت تقول له: »اإّنك ال ت�ضري اأبًدا رجاًل«، 
با�ضا  ولدي  يا  »�ضرت  االأب:  له  فقال  »با�ضا«  لتاين  ح�ضرتي  اإىل  فاأح�ضرتك 
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اأَر النف�ض  اأبًدا رجاًل«. اأيّن لن اأعتف باأّنك �ضرت رجاًل، مامل  ولكن مل ت�ضر 
ة فيك، غالبًة النف�ض املوؤذية الظاملة االأّمارة بال�ضوء. يَّ الناطقة العادلة املَْر�ضِ

يف  يبقى  ال  حّتى  االأكرب،  اجلهاد  يف  االأمام  اإىل  �ضادتي،  يا  االأمام  اإىل 
املر�ضية  للنف�ض  َفُيْعَقد  اأثًرا،  امل�ضّرة  الظاملة  القدمية  العادات  تلك  من  النفو�ض 
اخلري  تبّث  بينكم  �ضائرة  املالئكة  اأرواح  فتكون  الظفر،  لواء  ال�ضالح  والعقل 

وال�ضالح يف الب�ضر.

ترجيح الرجل يف االإرث وال�سهادة وتعدد الزوجات
وا�ستبداده بالطالق حجج عليه ال له

راأيت يف بع�ض الر�ضائل املن�ضورة �ضّد املراأة وحتريرها و�ضفورها اأّن اأ�ضحابها 
ل يف كتابه العزيز الرجل على املراأة ديًنا وعقاًل يف اأمور  يفاخرون باأّن اهلل تعاىل ف�ضّ

ثالثة:

االأّول - يف اأّن اهلل جعل اإرثها ن�ضف اإرثه.

الثاين - يف اأنه تعاىل جعل �ضهادتها ن�ضف �ضهادته.

الثالث - يف اأنه تعاىل اأذن للرجل يف تعّدد الزوجات حّتى اأربع، وبطالقهّن 
متى �ضاء دون ر�ضائهّن. وي�ضتنتجون من ذلك نق�ض املراأة عقاًل وديًنا. ذلك ما 
ل الرجل على املراأة يف هذه االأمور  يزعمون اأنه حمل اهلل عّز وجل على اأن يف�ضّ

الثالثة.
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اأّما اأنا فاأ�ضتنتج غري ما ا�ضتنتجوا. واأرى اأّن احلّجة يف ذلك على الرجل 
ال له.

ر�ضوله،  واأحاديث  اهلل  اآيات  اأعايل  من  االإ�ضالم  على  اأطّل  اإيّن  اأجل 
فاأراه م�ضتوًيا على عر�ض العظمة، واحلرية، وامل�ضاواة، والعدل، واخلري، والكمال، 
فينتع�ض قلبي، وتكرب روحي، حّتى تكاد تخرج فرًحا من �ضدري. فع�ضى اأن يطّل 
عون اأّنهم حماة االإ�ضالم، وحملة لوائه ال�ضريف من حيث اأطللت، فريون  من َيدَّ
ما قد راأيت. وال يطّلوا عليه من خروق تفا�ضري، وثقوب تاآويل تريهم االإ�ضالم يف 
املكان  ذلك  مثل  يجلُّ عن  وهو  وتاآويلهم،  تفا�ضريهم  فيه  و�ضعت  الذي  املكان 

اإجالاًل عظيًما.

اإّن هذا اجلواز االإلهي مْل ُينَب اإال على ق�ضاوة قلب الرجل، و�ضعوبة اإذعانه 
اإىل احلق والعدل، وعلى ف�ضاد خلقه مبا اعتاد من �ضيئ عادات اجلاهلية، وهي كما 

ة. يَّ ال يخفى تخالف طبيعة النف�ض الناطقة املَْر�ضِ

اإنه اتَّخذ م�ضت�ضعفات الن�ضاء اإماًء، ومن ا�ضت�ضعف من الرجال االأرّقاء 
يت�ضّرف بهم ت�ضرفه بال�ضلعة والبهيمة كيفما ي�ضاء، ولوال ف�ضاد يف عقله وغواية يف 
نف�ضه، وق�ضاوة يف قلبه، ملا كان منه ما كان، وملا اأجاز له احلكيم العليم ما اأجاز له 

يف ذلك االآن جواًزا يكرهه ويزول مع الزمان.
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اإّنكم راأيتم كيف كان حال املراأة يف الدنيا عاّمة، ويف اجلاهلّية خا�ضة حتت 
. نري الرجل، ملا اأنزل اهلل تعاىل كتابه على نبّينا

عند  ويهتّز  ويكرهه،  الطالق  يبغ�ض  كما  االأرّقاء  ا�ضتقاق  يكره  اهلل  اإّن 
لفظه على االأر�ض عر�ضه، و�ضياأتي البيان تف�ضياًل يف بحث الطالق.

اإّن اهلل اأنزل اآياته كّلها م�ضبعة بروح احلّرية والعدل، وامل�ضاواة، بني النا�ض، 
ومل يجعل فرًقا بينهم يف الكرامة عنده تعاىل اإال بالتقوى.

كيف ير�ضى اهلل �ضبحانه عن ا�ضتعباد من نفخ فيه من روحه، واأمر 
املالئكة اأن يقعوا له �ضاجدين؟ هل نفخ اهلل من روحه يف القوّي امل�ضتعبد 
، اإنه  غريه، ومل ينفخ منها يف الرقيق ال�ضعيف الذي ا�ضتعبده غريه، كالَّ
  اآدم  عهد  منذ  القوي  الرجل  ولكّن  االثنني،  روحه يف  من  نفخ 

نثۓ  ڭ  ڭ  ڭ  مث ]طه/ 121[.

فكيف  مث  ڭ   ڭ   ڭ   نثۓ   ا  نبيًّ كان  وقد   ، اآدم  كان  فاإذا 
حال االأقوياء من اأوالده الرجال الذين وجدوا يف اأنف�ضهم قّوة غووا بها، فتكرّبوا، 

وجترّبوا، على كّل من ا�ضت�ضعفوه فا�ضتعبدوه.

اإّن اهلل تعاىل بعث نبّيه  يف اجلاهلية يف ذلك املحيط الفا�ضد الغاوي 
ٹ    ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ    نثٺ   �ضبحانه:  بقوله  له  ن�ضح  وقد  مب�ّضًرا، 
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و�ضلم:  عليه  اهلل  �ضلى  ال�ضريفة  اأحاديثه  ومن   ]159 عمران/  ]اآل  ٹمث. 
ُروا َواَل ُتع�ضُروا، َوَب�ضروا َواَل ُتنفُروا«. ُموا، َوَي�ضِّ »َعلِّ

قال ال�ضيخ الغالييني يف كتابه »االإ�ضالم روح املدنية«:

»اإن االإ�ضالم راأى من احلكمة اأن ال يبطل بتاًتا بع�ض العادات املكروهة 
مثل تعّدد الزوجات الأن اأمام اإبطالها عقبات كثرية حتول دون ذلك«.

وقال:

»اإّن دين االإ�ضالم يكره اال�ضتعباد والرق ويجفو االأ�ضر، وكاأنه ينادي باأن 
الوقت  ذلك  يف  تكن  مل  ال�ضيا�ضة  ولكّن  الهمجية.  بقايا  من  اال�ضتقاق  عادة 

تق�ضي مبنعه بتاًتا«.

ا باإبطال تلك  اأجل، اإنه كان ثّمة عقبات كثرية اأقلها اأنه لو اأمر اهلل  بتًّ
 ، وا من حول نبّيه العادات ال�ضّيئة دفعة واحدة لنفر الرجال من دين اهلل والنف�ضّ

وملا عمل باأمره تعاىل اإاّل القليل.

اإّن الن�ضاء والعبيد كانوا يف يد الرجال االأقوياء يف اجلاهلية مااًل ومتاًعا 
يت�ضّرفون بهم ويتمّتعون كيف �ضاوؤوا. والرجل املاّدي يتعّلق مبال الدنيا ومتاعها 
كما يتعّلق بروحه. وقد كان الرجل ميلك اأحيانًا، ما يقرب من مائة امراأة، وميلك 
والبهائم،  ثون كاالأمتعة  ويورَّ يورثون  يده، وكان هوؤالء  ما تطول  بقدر  االأرّقاء  من 
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بال  اأمٍر  كّل  يف  اإّياه  ومب�ضاواتهم  حوزته  من  وخروجهم  بتحريرهم  ي�ضلِّم  فكيف 
ا�ضتثناء ما، دفعة واحدة بال تدّرج.

پ   ٻ   ٻ   ٻ     ٻ   ٱ   نث  العزيز:  كتابه  يف  تعاىل  اهلل  قال 
پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺمث  ]الن�ضاء/ 66[ فكان 
من حكمته تعاىل اأن يزيل تلك العادات املكروهة تارًكا منها اأثًرا قلياًل يلهو قلوب 
الرجال وت�ضكن اإليه، لئال ينفروا من دينه، بانقالب تام ي�ضّر مب�ضاحلهم ال�ضخ�ضية 

فينف�ضوا من حول نبّيه.

نق�ض  دلياًل على  �ضهادته  ن�ضف  �ضهادتها  عّد  يّتخذ من  اأن  وهل ميكن 
عقلها؟

اإن كان االأمر كذلك، فغري امل�ضلم مل تكن �ضهادته على امل�ضلم مقبولة. 
اقت�ضاها  ا�ضتثنائية  اأحوال  نا�ضًئا عن  اأم  نق�ض عقله،  دلياًل على  يعّد ذلك  فهل 

ذلك الزمان؟

وهل كان عّد �ضهادتها ن�ضف �ضهادته، بالنظر اإىل النتيجة، اإاّل لطًفا من 
اهلل بها اعتقده الرجل اأنه امتياز له ف�ضكن اإليه قلبه؟ اإّن ال�ضهادة لي�ضت اإاّل تكليًفا 
يتعب �ضاحبه ويحرجه. فكاأَن اهلل اأراد اأن يطمئن قلب الرجل ويخفف عن املراأة 
من ذلك التكليف يف وقت واحد. فكاأّن مرمى هذا االأمر الفرقاين حمل النا�ض 
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ة بالن�ضاء فتكون حينئٍذ �ضهادتهّن  على ا�ضت�ضهاد الرجال ما مل تكن اأمور خمت�ضّ
تامة.

وال �ضبيل اإىل الظّن اأّن اهلل اختار ذلك لنق�ض يف عقل املراأة اأو دينها فاإّن 
األف رجل غري  امراأة �ضاحلة خري من  واإّن  فيها،  الروحي  ال�ضالح  اأو  اأكرث اخلري 
�ضالح. ذلك قول ر�ضول اهلل . اإذن، �ضهادتها يف احلقيقة اأ�ضلح من �ضهادته، 

واأوثق يف كثري من االأحيان.

طماأنينة  ال�ّضيئة  العادات  من  اأثًرا  نتك  اأن  اقت�ضت  تعاىل  حكمته  اإّن 
  ور�ضوله  اآيات،  كتابه من احلكمة  اأنزل يف  �ضبحانه  ولكنه  اأ�ضحابها،  لقلوب 
اأتانا يف اأحاديثه ببّينات اأزالت املحاذير من بقاء ذلك االأثر، خمّففة وطاأة �ضرهة، 
ومولة حالته اململولة، اإىل حالة مقبولة، وكان اهلل تعاىل عليًما باأّن اأويل االألباب 
ميحونه مع الزمان مًوا تبًعا للحكمة املكنونة يف تلكم االآيات واالأحاديث، تلك 
احلكمة التي يعلم اهلل اأنها لن تخفى عليهم. فكان تعاىل بذلك مبيًحا ا�ضتقاق 
واإىل  الزوجات،  تعّدد  منع  اإىل  مت�ضّوًقا  كان  اإىل حّريتهم، وهكذا  مت�ضّوًقا  العبيد 
اإزالة كّل فرق يف احلقوق بني املراأة والرجل، وهذا من االأمور التي قال بها ذلك 

املحقق الكبري ال�ضيخ ممد عبده.

وقال ال�ضّيد جميل بيهم �ضاحب كتاب »املراأة يف التاريخ وال�ضرائع« ما 
ه: ن�ضّ
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الزوجات  تعّدد  جواز  عدم  االأحكام  هذه  من  بع�ضهم  ا�ضتنتج  »وقد 
فطاملا  ذلك  غرابة يف  وال  العدل،  اإمكان  عدم  مع  العدالة  على  االإباحة  لتعليق 
ف�ضرت اأقوال ال�ضرائع ح�ضب روح املدنّيات. فكما اأّن امل�ضيحيني قدروا اأن يجدوا 
يف دينهم ما يحظر تعّدد الزوجات وهو مل يتعّر�ض لذلك فامل�ضلمون ي�ضهل عليهم 

اإيجاد حكم مينع التعّدد مراعاة لروح العامل عامة وتطّور احلياة وترقي الن�ضاء«.

التي  االأحكام  تلك  اإيجاد  من  امل�ضلمني  على  اأهون  ذلك  اإّن  اأجل 
التماثيل،  ون�ضب  والربا،  وامل�ضكر،  الفواح�ض،  مثل  اهلل  حّرم  ما  فيها  اأباحها، 
وتلك االأحكام التي منعوا فيها ما اأمر اهلل مثل احلدود والرجم والق�ضا�ض و�ضائر 

العقوبات ال�ضرعية. اأجل اإنهم على اإيجاد تلك االأحكام �ضائرون.

وو�ضع  غريهم،  عند  زال  كما  االإ�ضالم  بني  من  زال  الرق  اأّن  ترون  اأال 
العقاب لكل من ي�ضتق رقيًقا؟

ا، واإّن دولة  اأال ترون اأّن تعّدد الزوجات اأ�ضحى عند املتنّورين مّنا اأمًرا اإدًّ
تركيا التي هي اأعظم كتلة حرة م�ضلمة، منعت تعّدد الزوجات، مرتبة على ذلك 

عقابًا �ضديًدا؟

اأال ترون اأّن امل�ضلمني، مبا �ضّنته خلفاوؤهم وحكوماتهم من �ضرائع، جعل 
الرجل،  ك�ضهادة  املعامالت  من  الكثري  ويف  العقوبات  يف  املراأة  �ضهادة  بع�ضهم 
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وجعل اإرثها يف االأرا�ضي كاإرثه، وجعل االأتراك امل�ضلمون �ضهادتها ك�ضهادته يف 
املعامالت كّلها، واإرثها كاإرثه يف االأموال واالأمالك كّلها؟

�ضّنته من  مبا  ر�ضوله  و�ضّنة  اأمر اهلل  االإ�ضالمية مل تخالف  اإّن احلكومات 
اأدركت احلكمة  اإنها  االأثر،  العادات ذلك  �ضيئ  بقية  ال�ضرائع ماحية بذلك من 
املكنونة يف اآيات اهلل واأحاديث ر�ضوله فاأزالت الرق وكّل فرق بنّي املراأة والرجل. 
اإنها اتبعت الروح من االآيات واالأحاديث ال ظاهرها، وعلى االإ�ضالم، وكّل ذي 
االأفهام اأن يعتنوا بالروح ال بالظاهر اإّن هذا املو�ضوع لوا�ضع جليل، يقت�ضي ال�ضرح 
ا�ضتيعابه.  ت�ضيق عن  دائرة ما�ضراتي  اأّن  بيد  بالدليل،  التام  لالإقناع  الطويل، 

ف�ضاأ�ضع اإن �ضاء اهلل تعاىل ما�ضرة خم�ضو�ضة به.

ومع ذلك اأرى اأّن علينا اأن نفطن منذ االآن لل�ضبب الذي اأبقى من تلك 
العادات ال�ضيئة اأثًرا اأّثر يف امل�ضاواة املطلقة بني املراأة والرجل، وبني الرجال اأنف�ضهم 
وا�ضتبداده،  وغوايته،  وق�ضاوته،  الرجل  ظلم  هو  ال�ضبب  اأنَّ  اإال  ورقيق.  حّر  من 
وتغّلب نف�ضه االأّمارة بال�ضوء، على نف�ضه الناطقة املر�ضية. وذلك ما حمل احلكمة 

ا. االإلهية، على اإباحة اأمر مكروه، ما كان تعاىل ليعّده عداًل وحقًّ

اأّن ال�ضبب ال عالقه له بعقل املراأة  اأي�ًضا اأن نفطن اإىل  ومن االآن يجب 
اأو كان عدم م�ضاواة الرقيق ال�ضعيف، باحلر القوي، نا�ضًئا عن نق�ض يف  ودينها، 
عقله ودينه، ليكون عدم م�ضاواة املراأة بالرجل يف االأمور املذكورة نا�ضًئا عن نق�ض 
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عقلها ودينها؟ لو اأراد اهلل تعاىل الرق، وتعّدد الزوجات، وعدم امل�ضاواة بني املراأة 
والرجل، ملا و�ضع اهلل تعاىل على الرجل تكاليف لها مثل مهرها، ونفقتها، ونفقة 
الرق،  زوال  تنتج  اأحكاًما  و�ضع  وملا  وتزيد،  اإرثها  من  نق�ض  ما  تعادل  اأوالدها، 
على  االإناث    اهلل  ر�ضول  ل  ف�ضّ وملا  الزوجات،  تعّدد  اجتناب  تنتج  واأحكاًما 
اأوالدكم يف  »�ضاووا بني   : اهلل  ر�ضول  قال  فقد  االأمور.  الذكور، يف كثري من 

لت الن�ضاء«. اًل اأحًدا لف�ضّ العطّية فلو كنت مف�ضّ

وقال  �ضلى اهلل عليه و�ضلم: »َمْن َخَرَج اإىل �ضوٍق من اأ�ضواق امل�ضلمني، 
فا�ضتى �ضيًئا َفَحَمله اإىل َبْيتِه َفَخ�ضَّ ِبِه االإناَث دوَن الذكوِر نََظَر اهلُل اإليه. َومْن نََظر 

اهلل اإليه مَلْ ُيَعذبه«.

ا  َفَكاأَنَّ ِعَياله  اإىل  وِق  ال�ضُّ ِطْرَفة ِمن  َحَمَل  »َمْن  وقال �ضلى اهلل عليه و�ضلم: 
َح  كوِر، فاإنَّ َمْن َفرَّ َعها يف فيهم. ولَيْبداأ ِباالإنَاِث َقْبَل الذُّ َدَقة َحتى َي�ضَ َحَمَل اإليهْم �ضَ
اِر«. َم اهلُل َبَدنَُه َعَلى النَّ . َوَمْن َيْبكي ِمْن َخ�ْضَية اهلِل َحرَّ َا َبكى ِمْن َخ�ْضَيِة اهلِلِ نِّ اأُنَْثى فَكاأَ

تف�ضيل  ا�ضتحققن  ملا  والدين،  العقل  ناق�ضات  االإناث  كانت  فلو 
ل قلَّة العقل على  ر�ضول اهلل  اإّياهن على الذكور. ّجلَّ ر�ضول اهلل  اأن يف�ضّ

العقل، وقّلة الدين، على الدين.

قيق«. عيفني املَراأة َوالرَّ ُقوا اهلل يِف ال�ضَّ وقال  �ضلى اهلل عليه و�ضلم: »اتَّ



119119 جوالت عامة يف احلرية واحلق وال�سرع والدين والعقل

ويجب اأن نقف بخ�ضوع خ�ضوع، موّجهني وجوهنا اإىل القبلة، لن�ضمع اآخر 
و�ضّية منه  �ضلى اهلل عليه و�ضلم يف فرا�ض موته، قالها ويف قلبه النبوي ح�ضرة، الأنه 
ا. قالها حَتى  مل يكمل اإزالة الفروق بني احلّر والرقيق، والرجل واملراأة، اإكمااًل تامًّ
الة، َوَما َملَكْت اأَمْيَانُكْم ...  الة. ال�ضَّ تلجلج ل�ضانه، وانقطع كالمه. قال: »ال�ضَّ
�َضاء ... اإِنَّهَن َعَوان َبنْيَ اأَْيديُكْم ...  ُفوُهْم َمااَل ُيطيُقوَن ... اهلل اهلل يف النِّ اَل ُتَكلِّ

اأََخْذمُتُوُهنَّ ِباأََمانِة اهلِل«.

قال هذا وفا�ضت روحه الطاهرة.

ال�ضالم عليك يا ر�ضول اهلل. ال�ضالم عليك يا حبيب اهلل. ال�ضالم عليك 
ا. يا �ضّيد االأّولني واالآخرين. �ضالم عليك، يوم ُولدت، ويوم مّت، ويوم ُتبعث حيًّ

بقية اآيات اهلل واأحاديث ر�سوله يف كمال عقل املراأة

هذا ما اأذكر من جهة العقل وفيه كثري من النقل. واأّما من جهة النقل 
فال معّرف لعقل املراأة اأ�ضدق من كتاب اهلل جّل جالله، العلم ال�ضرمدي، الذي 
خلقها والرجل من روح واحدة، و�ضاوى بينهما يف العقل ليعقال اآياته ويتدّبراها، 

ويتذّكراها، ويعرفا ملالته ومّرماته.

قال اهلل يف كتابه العزيز، االآية االأوىل من �ضورة الن�ضاء: نث ٱ  ٻ  
ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پمث  ]الن�ضاء/ 1[.
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فيا �ضيدي الرجل، خلقت واملراأة من نف�ض واحدة، اأي من روح واحدة، 
فكيف تّدعي اأّنك تف�ضلها عقاًل؟.

اإّن اهلل  كلف املراأة كما كّلف الرجل، وهل يكّلف اإال العاقل؟

اأويل  من  ق�ضده  كان  فلو  يعقلون.  ومن  االألباب  اأويل  تعاىل خاطب  اإنه 
وقامت  عليها،  تعاىل  حّجته  ل�ضقطت  املراأة،  دون  الرجل  يعقلون،  ومّمن  االألباب 

حّجتها عليه، ، والنح�ضر التكليف والثواب والعقاب يف الرجل وحده.

: قال ر�ضول اهلل

»ملَّا َخَلَق اهلل الَعْقَل ا�ضَتْنطقُه، ُثمَّ َقاَل لُه اأَْقِبْل َفاأَْقَبَل، ُثمَّ َقاَل َلُه اأَدِبْر َفاأَْدَبَر، 
تي َوَجاَليل، َما َخَلْقُت َخْلًقا ُهَو اأََحبُّ اإيلَّ ِمْنَك، َواَل اأَْكَملُتَك اإالَّ يِف  ُثمَّ َقاَل: َوِعزَّ

اَك اأُثِيُب«. َعاِقُب َواإِيَّ اَك اأُ اَك اآُمُر َواإيَّ . اأََما اإين اإيَّ َمْن اأُِحبُّ

الن�َضاُء،  َثالٌث:  ُدنْياكْم  ِمْن  اإيلَّ  »اأََحب  و�ضلم:  عليه  اهلل  �ضلى  وقال 
ُة َعْيني يف ال�ضالُة«. يُب، َوُقرَّ َوالطِّ

وقال �ضلى اهلل عليه و�ضلم: »ِمْن اأَْخاَلِق االأَنِْبَياِء ُحبُّ الن�َضاِء«.

ا اْزَداَد يِف االإِمياِن  َما ازَداَد للن�ضاء ُحبًّ وقال �ضلى اهلل عليه و�ضلم: »الَعْبُد ُكلَّ
اًل«. َف�ضْ
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فكيف يجوز للرجل اأن يت�ضّور اهلل يحرم الن�ضاء كمال العقل، والعقل 
مو�ضع اأمر اهلل، ونهيه، وثوابه، وعقابه؟

بل كيف يجوز له اأن يت�ضّور اأّن اهلل مل يعطهنَّ اأ�ضلح العقل واأكمله، وهّن 
اأنبيائه ويزيد يف  اأخالق  ، وحّبهن من  اإىل ر�ضوله وحبيبه  الدنيا  اأحب ما يف 

االإميان ف�ضاًل؟

مثلما  ويثيبها،  املراأة  يعاقب  اأن  كّله  العدل  وهو  اهلل  عدل  يوافق  ال  اإنه 
يعاقب الرجل ويثيبه، مامل يكن مكّماًل عقلها اإكمااًل وقد قال �ضبحانه وتعاىل: 

گگ   گ   گ   ک   ک   ک   ک   ڑ    ڑ   ژ   ژ   ڈ   نث 
ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  مث ]النحل/ 97[.

ېئ    ۈئ      ۈئ   ۆئ        ۆئ   ۇئ   ۇئ   وئ   نثوئ   وقال: 
ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی     یمث ]غافر/ 40[.

چ   ڃ   ٻ...     ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   نث  وجل:   عّز  وقال 
چمث  ]البقرة/ 164[.

ںں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   نث  وتعاىل:  �ضبحانه  وقال 
ڻ   ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہمث  ]النحل/ 12[.
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پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   نث  وتعاىل:  تبارك  وقال 
پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  

ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ     ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ 

ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چمث ]البقرة/ 164[.

فهل اأراد اهلل اأن ال يعقل اآياته اإال الرجال؟

گ   گ   گ   ک      ک   ک   ک   نث  وعال:   جّل  وقال 
گ  ڳ  ڳ  ڳ          ڳ     .  ڱ  ڱ  ڱ     ں  ں  ڻ    

ڻ    مث ]العنكبوت/ 34 - 35[.

فهل ترك اهلل، جلَّت حكمته، هذه االآية البّينة باإنزال الرجز من ال�ضماء 
يعقلنها؟  اأن  الن�ضاء  على  يجب  اأال  الن�ضاء؟  دون  الرجال  ليعقلها  ف�ضق،  على 

وكيف يعقلنها مامل يكنَّ كامالت العقول؟

ڃ    ڃ   ڃ    ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   نث  وتعاىل:   تبارك  وقال 
ڃ   چمث  ]�ض/ 29[.

فهل حرم اهلل  املراأة اأن تّدبر اآياته وتتذكر؟ وكيف تتدّبر اأو تتذّكر اإن 
مل تكن من اأويل االألباب؟.
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ہ      ہ   ہہ   ۀ   ۀ          ڻ   ڻ   ڻ   نث  ا�ضمه:   قّد�ض  وقال 
ھ  ھ  ھھ  ے  ے  مث ]االأنعام/ 32[.

فهل خاطب اهلل  بهذه االآية الرجل وحده؟ اأوال يجب على املراأة اأن تعقل 
اأّن الدار االآخرة خري لها فتتقي؟

ۇۆ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ     نث   وتعاىل:  تبارك  وقال 
ى   ېې   ې     ې   ۉ   ۉ   ۅ  ۋ   ٴۇ   ۈ      ۈ    ۆ  

ى  ائ  ەئ  ەئ  وئ    وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئۈئ  ۈئ  ېئ  

ېئ  ېئ     ىئ  ىئ  ىئ      یی  ی  ی  جئ  حئ  مئ     مث ]االأنعام/ 151[.

اأفلم يرد اهلل  اأن تعقل املراأة ما حّرم عليها؟

وقال عّز ومتجد وتعاىل: نث   ۆ  ۈ  ۈ    ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ       ۅ  ۉ  
ۉې  ې  ې     ې   ى  ىمث  ]اآل عمران/ 7[.

نث ې  ېى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ     وقال �ضبحانه: 
ی   ی    ی     ىئىئ   ىئ    ېئ    ېئ   ېئ   ۈئ   ۈئ   ۆئ   ۇئ  ۇئ   وئ  

یمث   ]الزمر/ 9[.

اأو مل يرد جل جالله اأن تتذّكر املراأة كما يتذّكر الرجل اآياته لتثبت اإميانها 
وحتذر االآخرة وترجو رحمة رّبها؟
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وقال جّل جالله: نث ہ  ہ .ہ  ھ  ھ  ھ  ھے   
ے  ۓ  ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇمث ]الزمر/ 17 - 18[.

اأفلم يجعل اهلل املراأة من اأويل االألباب لتهدي، وتتبع اأح�ضن االأقوال؟ 
اإّنها لو مل يجعلها اهلل من اأويل االألباب ل�ضقطت حّجته عليها اإن مل ت�ضتمع القول 

وتتبع اأح�ضنه فتهدى.

وقال جّل عاله: نث ٹ  ڤ  ڤ  ڤ       ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  
ڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ مث  ]البقرة/ 171[.

فهل يظّن الرجل اأّن اهلل تنّزه وتعاىل جعل املراأة امل�ضلمة مّمن كفروا حّتى 
عقلها  اإىل  واأ�ضند  لتبكم  الكالم  من  ومنعها  لتعمى،  وجهها  على  النقاب  األقي 

النق�ض لي�ضّم؟

�ضاء ظّن الرجل. فاإّن اهلل مل يفّرق املراأة بالعقل عنه، كما اأنه مل يفّرقها 
عنه بالثواب والعقاب. بل رمّبا رّجحها بالعقل واحلكمة بقوله تعاىل: نث  ى  ائ  
 : اهلل  ر�ضول  ولقول  ]البقرة/ 269[.  وئمث  وئ   ەئ     ەئ    ائ  

»اأَكرَثُ اخَلرْيِ يف الن�َضاِء«.

يا �ضّيدي الرجل قال اهلل تعاىل يف كتابه العزيز:  نث ې   ې  ې  
ۇئۇئ   وئ   وئ   ەئ   ەئ    ائ   ائ   ى   ى   ې  

ۆئ  ۆئ   مث  ]النحل/ 78[.
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وجاء يف احلديث القد�ضي: »اإِذا اأَحَببُت َعبِدي ُكنُت �ضمعُه الذي َي�ضَمُع 
َرُه الذي َيَرى ِبِه، وُكنُت َعقلُه الَّذي َيعقل به. َفاَل َيَرى اإالَّ َما ُيحبُه،  ِبِه وُكنُت َب�ضَ
َواَل َي�َضَمُع اإِالَّ َما ُيِحبه، َواَل َيعقل اإالَّ َما ُيِحبُه. َوَيُكوَن اهللُ  �َضبَحانَُه يِف َذِلَك َلُه َيًدا 

اُه«. َرُه، َوَيَدُه، َوِرجَلُه، مِمّا اَل َير�ضَ ُموؤيًدا، َوَعونًا َوَوِكياًل، َيحِمي �َضمَعُه، َوَب�ضَ

فاإذا قالت املراأة لرّبها يوم ح�ضرها، اإّنك جّلت قدرتك، جعلت يل قوى 
ال�ضمع، والب�ضر، والفوؤاد، واإّنا لك ممن ي�ضكرون، ثم وعدت يف احلديث القد�ضي 
اعتدى  فقد  الرجل  اأّما  اأر�ضاه،  ال  مّما  ورجلي  ويدي،  وب�ضري،  �ضمعي،  بحماية 
عليَّ و�ضلبني تلك القوى. فيا �ضّيدي الرجل، ماذا يكون يوم ح�ضرك وح�ضابك، 

جوابك الإلهك؟

پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ     ٱ   نث  حكمته:  وتعالت  علمه  جّل  وقال 
ٹ      ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ     ٺ   ٺٺ   ڀ    ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ  

ٹمث  ]البقرة/ 170[.

اأفلم يح�ضب اهلل  الن�ضاء عاقالت كالرجال ليّتبعن ما اأنزل اهلل، وال 
يتبعن ما األفني عليه اآباءهن، اإذا كانوا ال يعقلون؟

جّلت حكمتك يا اإلهي! اأال فليفقه كّل من يعار�ض التجّدد يف االإ�ضالم 
هذه االآية. ولريجع اإىل كتاب اهلل. فكّل ما ال ميكن رّده اإليه فهو زخرف. ذلك 

. قول ر�ضول اهلل
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يا �ضّيدي الرجل، ترى اأّنك ُخلقت واملراأة من روح واحدة. فعالم تّدعي 
اأّنك اأكمل منها يف الفطرة عقاًل؟

اأال تعلم يا �ضّيدي الرجل اأّن اهلل تعاىل يكّلف املراأة التكاليف ال�ضرعية 
يف ال�ضنة التا�ضعة من عمرها، مع اأنه تعاىل ال يكّلف الرجل تلك التكاليف اإاّل يف 

ال�ضنة الثانية ع�ضرة هذا اإذا بلغ؟.

اأفما يدّل ذلك على اأّن املراأة يكمل عقلها قبل اأن يكمل عقل الرجل.

براهينكم على  فهاتوا  ودينها.  املراأة  براهيني على كمال عقل  هذه هي 
نق�ضها.

اأدّلة الدين الأثبت  اأدّلة العقل، ويف  اأن اأبحث يف  اأّما االآن فاأذنوا يل يف 
ق�ضّيتي.

للم�ضلمة ما للم�ضلم يف اإدراك احلق وبيانه

اأيها ال�ضادة وال�ضيدات:

ومّما قال �ضادتي الرجال: الن�ضاء عّيات، عليهّن اأن ي�ضتن عيهّن ب�ضكوتهّن.

�َضْيَطاٌن  فهَو  َعْنُه  َوَي�ضكت  احلقَّ  َيَر  »َمْن   : اهلل  ر�ضول  قال  قلت: 
اأخر�ض«. اأفال ت�ضمحون يل باأن اأتبع �ضنن الر�ضول واأن ال اأ�ضكت عن حّق اأراه؟ 
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باحلق  ناطقات  ت�ضمعوهّن  واأن  باحلرية،  يزول  بناتكم  تروا عّي  اأن  وهل ي�ضريكم 
واخلري لهّن ولالأمة؟

وقالوا: نث ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  مث ]الن�ضاء/ 34[. ولي�ض عليهّن 
اإال خدمتهّن، وال�ضالة يف بيوتهّن، واأّما ما عدا ذلك من اأمور الدين الالزمة لهّن، 
مثل احلجاب، والقّر يف البيوت، و�ضت الوجوه، واأ�ضباب ذلك، وحكمته فنحن 

نفهم ونخربهّن.

ر يف تاأدية فرو�ضي  قلت: اأ�ضكر لكم ف�ضاًل اكت�ضبت منه علًما، ولن اأق�ضّ
وخدمة اأهلي واإ�ضعادهم، ولكّن الفقهاء عرفوا الدين اأنه و�ضع اإلهي �ضائق لذوي 

العقول ال�ضليمة باختيارهم املحمود اإىل ما هو خري لهم بالذات.

بل يجب  املعتقدات،  يقّلد غريه يف  اأن  لالإن�ضان  �ضرًعا  يجوز  وقالوا: ال 
عليه نف�ضه اأن يعمل النظر والفكر ملعرفة احلقيقة، وال بّد لالإن�ضان يف كفاية االإميان 

من الدليل.

وقال ال�ضيخ جمال الدين االأفغاين رحمه اهلل تعاىل: »واإّن معتِقًدا الحت 
العقيدة يف خميلته بال دليل وال حّجة، قد ال يكون موقًنا، فال يكون موؤمًنا«.

وقال �ضّيدي ميي الدين العربي: »والتقليد يف دين اهلل ال يجوز عندنا 
.» وما اأوجب اهلل علينا االأخذ بقول اأحد، غري ر�ضول اهلل
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وقال اهلل تعاىل يف كتـابه العزيز:  نثمئ  ىئ  يئ  جب   حب  خب  مث      ]النجم/ 39[.

فبناًء عليه اأرجو منكم اأن ال متنعوا املراأة امل�ضلمة كفاية االإميان. وال متنعوها 
اأن تعقل اآيات اهلل واأحاديث ر�ضوله وتتفّكر فيها. واأن ت�ضعى لنور االآخرة، كما 
ُر �ضاعٍة َخرْيٌ ِمْن ِعَباَدِة  متنعوها اأن ت�ضعى لنور الدنيا، وقد قال ر�ضول اهلل : »َتَفكُّ

�َضْبعنَي �َضَنٍة«.

يا �ضيدي الرجل، اإّن اهلل ، اأمر املراأة كما اأمرك، بتعّقل اآياته والتفّكر 
فيها. وقد ح�ضرت فيك ذلك ع�ضوًرا طوااًل، حارًما اإّياها، �ضامك اهلل، التعّقل، 
انبثق من علمها فجر حرية  ما  بعد  قد جاء،  اأّن دورها  اليوم فتى  اأّما  والتفّكر، 
فيها  متفّكرة  ر�ضوله،  واأحاديث  اهلل،  اآيات  متعقلة  اأمرت  مبا  و�ضت�ضدع  اء،  و�ضّ

و�ضيحكم اأولو االألباب فيما اأّيهما نث يت  جث  مثمث ]الن�ضاء/ 59[.



الق�سم الثاين

يف الأدلة العقليـة

يف ال�سفور وحترير املراأة والتجدد االجتماعي

ويتخللها اأدلة دينية الأن العقل والدين

متاآزران مت�سامنان يف احلق ال يفرتقان





نظرتان:
نظرة اإىل العامل ال�سافر ونظرة اإىل العامل املحجب

اأّيها ال�ضادة وال�ضّيدات:

قابلت يف اأّول االأمر بني عدد اأن�ضار احلجاب، وعدد اأن�ضار ال�ضفور، فراأيت 
اأن اأهل احلجاب ال يجاوزون عّدة ماليني من االإ�ضالم ي�ضكنون املدن. واأّن العامل 
االإ�ضالمي يف القرى، واأكرث من األف و�ضبعمائة مليون من االأمم االأخرى، كّلهم 
من اأهل ال�ضفور، وقد نبذوا احلجاب الذي كانوا اأن�ضاره من قبل، وراأيت اأّن االأمم 
ا لي�ض لالأمم املتحجبة مثله.  التي نبذت احلجاب. اأمم راقية يف العقل واملادة، رقيًّ
و�ضّخرت  الطبيعة،  اأ�ضرار  والتنقيب  بالبحث  اكت�ضفت  التي  هي  ال�ضافرة  فاالأمم 
الإرادتها العنا�ضر، كما تعلمون وت�ضهدون، اأّما االأمم املتحّجبة فلم تكت�ضف �ضرها، 
ومل ت�ضّخر الإرادتها عن�ضًرا، واإّنا هي تتغّنى مبجد م�ضى، وتقليد لها قدمي، م�ضتنيمة 

بذاك الغناء على اجلمود.

وراأيت كثرًيا من مفّكري االأمم التي ال تزال ن�ضاوؤها مّجبات، يطالبون 
بال�ضفور، ومل اأر واحًدا من االأمم ال�ضافرة ن�ضاوؤها، يطالب باحلجاب اأو يوؤثره، عنيت 

يف الأدلة العقلية يف ال�سفور وحترير املراأة 
والتجدد الجتماعي
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اأيّن مل اأر اأحًدا جّرب ال�ضفور، ثّم اآثر احلجاب، حَتى اإذا زينه لنا غربي بكالمه 
الريائي، فهو اإّنا يريد اأن ي�ضر مبنظر النقاب ال�ضرقي اخلالب، واإّنا نراه يرف�ض يف 
ال�ضرر  ملا يف احلجاب من  وبناته  واأخواته  اأّمه وزوجته  تتحّجب  اأن  نف�ضه  الوقت 

الذي قد يريده لغريه.

اأ�ضرار  ك�ضفت  التي  الراقية  االأمم  هذه  اأّن  الت�ضّور  اأ�ضتطع  فلم  تاأملت 
والتي  وتنقيًبا،  بحًثا  قتلته  اإال  مير  اأمًرا  تتك  والتى مل  قواها،  و�ضخرت  الطبيعة، 
ا�ضتمّر اجلهاد فيها بني احلق والباطل، وبني احلقائق واالأوهام، حّتى كانت الغلبة 
عندها للحق، تلك االأمم التي نرى اآثارها املكتوبة، ومو�ضوعاتها االجتماعية، اآية 
يف االأدب واالجتماع، تاأّملت وتاأّملت، فلم اأ�ضتطع الت�ضّور، اأّن تلك االأمم اأغفلت 
در�ض هذه العادة، واأهملت البحث عنها، ملعرفة منافعها وم�ضارها، بل مل اأ�ضتطع 
الت�ضّور اأّن اجلهل عندنا، اأدعى اإىل معرفة اأ�ضباب ال�ضرف من العلم عندهم، واأّن 
اآدابنا اأ�ضمى من اآدابهم، واإّن خروج ن�ضائهم �ضوافر متمّتعات باحلّرية دليل على 

انحطاط اآدابهم وف�ضاد اأخالقهم.

علو  على  دلياًل  اأعده  اأن  اإال  ي�ضعني  فال  هذا،  كّل  يف  تاأملت  اأجل، 
تربيتهم، و�ضمو اآدابهم يثبت ذلك، اأن ف�ضليات ن�ضائنا اللواتي يتحجنب بيننا، ال 
تنزل اإحداهّن بالد الغرب، اإال اأماطت النقاب)1(، واأطرحت احلجاب، ال متنعها 
مارمها من ذلك، كما منعتها وهي بيننا، وكما متنعها بعد اأن تعود اإلينا، ولي�ض 

)1(  اأماطت النقاب: اأزاحته وك�ضفت وجهها. )م(.
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هذا اإال الأن ثقتنا باآداب الغربيني اأثبت من ثقتنا باآدابنا، اأولئك اأّدبهم اختالط 
النفع  اإىل  ناظرين  والعقل،  املنطق  على  واأخالقهم  عاداتهم  يبنون  وهم  بالن�ضاء، 
اآدابنا واأخالقنا على عاداتنا، كيف كانت مقّدمتها  نبني  النتائج، ونحن  وح�ضن 

ونتائجها.

ال اأن�ضى اأبًدا ما جرى بني �ضرقي يدعو اإىل احلجاب وغربية �ضافرة متلك 
تقبل  اأن  ت�ضتطيع  ال  طبيعتنا  »اإّن  للغربية:  ال�ضرقي  قال  اإذ  وا�ضتقاللها،  حّريتها 
عاداتكم. فعاداتنا اأ�ضرف من عاداتكم، واإّن الرجال عندنا )قّوامون على الن�ضاء( 
فالرجل مي�ضي بالطبع، ومبقت�ضى هذا احلق، اأمام زوجته، اأّما عندكم فاملراأة مت�ضي 

قبل الرجل كاأنها قّوامة عليه«.

ا قواًما على زوجتك، فاأرجو منك  فقالت الغربية: »اإذا اأردت اأن تكون حقًّ
اأن جتعلها اأمامك، لتاها عينك، كما يجعل رجالنا ن�ضاءهم اأمامهم، واأن ال ت�ضعها 

وراء ظهرك، لئال ت�ضيء هي حّريتها اأو ي�ضاء اإليها«.

العقل  على  عاداتهم  يبنون  الغربيني  اأن  احلق  وقال:  ال�ضرقي  ف�ضكت 
ويجب اأن يكون العقل وحده قائد العادة.

بناًء عليه، وحر�ًضا على اآدابنا، وحفًظا لكرامتنا، ال يجوز اأن ن�ضند التبذل 
بيننا،  ال�ضرف  ونح�ضر  مّنا،  اأرقى  اأكرثهم  النا�ض  ون�ضف من  مليار  اأكرث من  اإىل 

ونحتكره لنفو�ضنا، وما نحن اإاّل عدة ماليني اأكرثنا قا�ضر متاأّخر فريقيه.
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اأّن عاداتنا  اأنف�ضنا الكمال، ونّدعي  اأن ننكر نقائ�ضنا ونظّن يف  عار علينا 
اأح�ضن العادات يف كّل زمان ومكان، فقد يقوم هذا الغرور والظن الباطل حاجًزا 
يف  خطوة  اأّول  ُيعّد  بنق�ضها،  االأّمة  �ضعور  فاإّن  نريد.  الذي  االإ�ضالح  وبني  بيننا 

�ضبيل رقّيها.

ال يجوز لنا اأن نّدعي، اأننا حماة ال�ضرف، واأن غطاء الوجه حرزه املنيع، 
ل يف القلب، واأّن العّفة  بل يجب اأن نعرف مثلما عرف النا�ض، اأّن ال�ضرف متاأ�ضّ

اأدب يف النف�ض، ال يف قطعة ن�ضيج �ضفاف ت�ضدل على الوجه.

ال�ضحيح،  االأدب  اأن  الراقي  ال�ضافر  العامل  يعلم  كما  نعلم  اأن  يجب 
وال�ضرف امل�ضون، هما يف التبية ال�ضاحلة املوؤ�ض�ضة على املبادئ ال�ضامية، ومناهج 
واأّن  الن�ضاء،  ال�ضّر عن  يبعد  الوجه  اأّن غطاء  اإذا ح�ضبنا  لقا�ضرون  واإّنا  الف�ضيلة، 
يف  كلّها  مليون،  وخم�ضمائة  األف  على  وتزيد  العامل،  يف  املنت�ضرة  املاليني  تلك 

�ضالل، ونحن على هدى.

املفرتي املزور على النا�س اإمنا حجته لهم عليه

ذكرت ما ذكرت، يا �ضيداتي و�ضادتي، واأنا اأخ�ضى اأن اأ�ضادف مناِظًرا ال 
يعتمد العقل واملنطق لالإقناع، ولكنه يجعل حّجته اأخباًرا ملفقة عن تلك االأمم 
الراقية ال�ضافرة. اإنه قد يرى هناك مواطن الرذيلة ولكنه ال يريد اأن يعلو اإىل مواطن 
العيب  يجعل  اأن  فحاول  منهّن،  ال�ضافالت  راأى  اأنه  يكون  قد  لرياها.  الف�ضيلة 
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منهّن �ضاماًل النبيالت ال�ضريفات، فري�ضقهّن ب�ضهام من االأفك واملطاعن، مع اأنه 
ال يليق باالإن�ضان اأن يكون كالذباب، يتك الروؤو�ض، ويقع على االأذناب.

هو ال يجروؤ اأن يفاخر االأمم ال�ضافرة يف املعارف العلمية وال�ضناعية اإذ اأّن 
واالآداب، الأّن ذلك معنوي وخفي  بنق�ض االأخالق  اآثارها م�ضو�ضة، فريميهم 

غري م�ضو�ض تكمن املكابرة فيه مهما كان االّدعاء باطاًل.

اأيها ال�ضادة، تعلمون اأّن االأمم كاالأ�ضجار ي�ضقط من ثمارها ما كان خبيًثا 
فا�ضًدا، فتتناوله احل�ضرات من االإن�ضان واحليوان، واإن العاقل الراقي ال ينظر من 

الثمار اإاّل ما طاب و�ضلح. تلك هي الثمار التي منها تعرف ال�ضجرة.

اأن يعرف ال�ضجرة  اأو يتجاهل ذلك. يريد  اأما مناظري فكاأين به يجهل 
مّما يرى حتتها من ثمرات �ضاقطة. ويوجه من البيان اآخر، ال يريد اأن يعرف اأّن يف 
اآدابها  ف�ضفلت  الف�ضاد،  عليها  ا�ضتوىل  منحّطة  طبقة  �ضاأنها،  عال  مهما  اأّمة،  كّل 

واأخالقها، اإذ مل يتي�ّضر لها العلم والتكّمل، لتثبت يف م�ضتوى االأّمة.

لنجعل  م�ضعى  خري  ن�ضعى  اأن  ال�ضادة  اأّيها  علينا  الواجب  من  فاأرى 
االأكرثية يف اأمتنا مّمن تي�ّضر لهم العلم والتكّمل، فيجوز لنا حينئٍذ اأن نفاخر غرينا 

من االأمم.
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من  على  لعاٌر  واإنه  اخلفاء،  يف  يحدث  ما  اإح�ضاء  �ضادتي  يا  ميكن  ال 
يعمل مثل هذا االإح�ضاء، وعار على من ينقله، واإّنا يح�ضي ما يظهر من اجلرائم 
بلدان  يف  ال�ضجون  هذه  انحطاطها،  ومقيا�ض  االأخالق،  ميزان  فهي  واملنكرات، 
فكاأنها خالية،  ال�ضافرة  �ضوي�ضرا  �ضجون  وهذه  باملجرمني،  غا�ضة)1(  املحّجبة  االأمم 
هذه اإح�ضاءاتنا، وهذه اإح�ضاءاتهم، فلننظر اإىل هذه االإح�ضاءات الفعلية ال اإىل 

الروايات املزّورة.

اأمل يكتب املوؤّرخون اأخبار زور يف تاريخهم؟ اأو مل يختع بع�ض امل�ضلمني 
اأّن حّجة  ثابت ومعلوم. حّتى  اأحاديث كثرية و�ضعوها لغاياتهم اخلا�ضة كما هو 
االإ�ضالم االإمام الغزايل. اأرى ابنه على ما يروي �ضبعني األف حديث وقال له: يا 
بنّي اإّن هذه االأحاديث كّلها مو�ضوعة، زّورها بع�ض النا�ض على النبي وهو براء 

منها.

 . وقد راأيت يف كتاب الق�ضاء من كتاب الو�ضائل حديًثا لالإمام علي
اأخل�ضه مبا ياأتي:

�ضاأل �ضليم بن قي�ض الهاليل اأمري املوؤمنني علي بن اأبي طالب  قائاًل: 
 ، راأيت يف اأيدي النا�ض اأ�ضياء كثرية من تف�ضري القراآن، واأحاديث عن نبي اهلل
اأنتم تخالفونهم فيها، اأفتى النا�ض يكذبون على ر�ضول اهلل ، ويف�ّضرون القراآن 

ة: ممتلئة. )م(. )1( غا�ضَّ
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ا وباطاًل، و�ضدًقا وكذبًا،  باآرائهم؟ فاأجابه ر�ضي اهلل عنه: اإّن يف اأيدي النا�ض حقًّ
  وحفًظا ووهًما، ونا�ضًخا ومن�ضوًخا، ومكًما ومت�ضابًها. وقد ُكّذب على ر�ضول اهلل
اَبُة، َفَمْن َكذَب  ا�ُض َقْد َكرُثَت عَليَّ الكذَّ يف عهده، حّتى قام خطيًبا وقال: »اأيُّها النَّ
اِر«. ثم ُكِذب عليه من بعده اإىل نهاية احلديث  اأ َمْقَعَدُه ِمَن النَّ ًدا َفْلَيَتَبوَّ َعَليَّ ُمَتَعمِّ

وما فيه من التف�ضيل.

فحتى ن�ضّدق كلَّ خرب فنّتخذ من الباطل دلياًل وحّجة، وال�ضيما حجة 
يعود على االأّمة منها �ضرٌّ عظيم، هو القعود عن االإ�ضالح والبقاء يف انحطاط دائم.

اأال يجب علينا اأن ننبذ فروع االإقناع باالإفك والكذب والتزوير واالفتاء، 
وهي اأمور تدمى لها مهجة االأدب. وال تعود على قائلها اإال باخليبة واخل�ضران، وهي 
�ضاّذة عن اأ�ضول املناظرة؟ بلى، وليقم مقامها االإقناع احلّق، عن طريق ال�ضدق، 
. والعقل ال�ضليم، والعلم املنّزه، واالأدب ال�ضحيح، وفًقا الإرادته تعاىل، واإرادة نبّيه

ڃ   ڄ   ڄ   ڄ    ڄ   ڦ   نثڦ   تعاىل:   اهلل  قال 
ڃمث      ]النحل/ 105[. 

وقال ر�ضول اهلل : »حَتروا ال�ضْدَق َواإِْن َراأَيُتْم ِفيه الَهَلَكة، َفاإِنَّ ِفيه النَّجاة. 
ُبوا الكِذَب َواإْن َراأَيُتُم ِفيِه النَّجاة، َفاإِنَّ ِفيِه الَهَلَكة«. نَّ َوجَتَ
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ا هو لك  ث اأخاك حدًّ وقال �ضلى اهلل عليه و�ضلم: »كربت خيانة اأن حتدِّ
به م�ضدق واأنت له به كاذب«.

ُث َفَيْكِذُب، َوْيٌل َلُه، َوْيٌل   وقال �ضلى اهلل عليه و�ضلم: »َوْيٌل َللَِّذي ُيَحدِّ
َلُه، َوْيٌل َلُه«.

ا�ِض«. وقال �ضلى اهلل عليه و�ضلم: »َطوَبى ملن �َضَغَلُه َعْيُبُه َعْن ُعُيوِب النَّ

كيف ينبغي للرجال اأن يكونوا قّوامني على الن�ضاء؟

لقد �ضمعتم يا �ضادتي جواب الغربية لل�ضرقي عندما افتخر باأنه قّوام على 
زوجته مي�ضي اأمامها. اأجل، ليكن الرجال قّوامني على الن�ضاء يف الروح، وكّل منهم 
قّواًما ولكن على زوجته التي ينفق عليها. وال يد له على غريها فاإّن االآية اإّنا نزلت 
ة بالزوج والزوجة،  يف �ضعد الربيع من النقباء ويف زوجته حبيبة. وعباراتها خمت�ضّ
اأ�ضباب  في�ضتكملوا  بامل�ضلحة  مقّيدة  الوالية  اأن  الرجال  فليعلم  وعلى كّل حال 
ا �ضامًيا، كما يريد اهلل وكما تقت�ضي �ضنة االجتماع، تكماًل  تكّملهن تكماًل اأخالقيًّ
يجعلهن قوّيات، يعتمدن على اأنف�ضهّن، فاإن النفو�ض اإذا اأ�ضربت مبادئ الف�ضيلة 
والعّزة وال�ضرف. ابتعدت عن ال�ضّر، ال رهبة من عقاب، وال رغبة يف ثواب، وال 

ملانع ال ت�ضتطاع اإزالته، بل الأّن ال�ضّر قبيح والأّن النف�ض الكبرية تاأبى الدنيئة.

قال ر�ضول اهلل : »ُبِعْثُت الأُمَتّم َمَكاِرَم االأَْخاَلِق«.
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اإاّل من �ضيم الروح؟ اإن قطع الن�ضيج على  فهل كانت مكارم االأخالق 
الوجوه لن تكون لالأخالق ميزانًا.

النقاب اإهانة للمراأة والرجل

ولي�ض ينفع الرجال والن�ضاء، اأن يكون الرجال قّوامني ج�ضًما ومادة فقط، 
واأن يعّمم الرجال واليتهّن على من مل يعطهم ال�ضرع حق الوالية عليهّن، بل 
ب�ضوء  واأخته،  وزوجته،  وابنته،  اأّمه،  يحّقر كّل رجل  اأن  �ضرر  اأي  اجلن�ضني  ي�ضّر 
الكبري  امل�ضلح  قال  كما  ويحب�ضهّن  االأخالق،  ف�ضاد  اإليهّن  ي�ضند  امل�ضتمر،  ظّنه 
قا�ضم اأمني يف قف�ض مق�ضو�ضات اجلناح، مطاأطاآت الروؤو�ض، مغم�ضات العيون، 
له احلّرية ولهّن الرق، له العلم ولهّن اجلهل، له العقل ولهّن النق�ض، له ال�ضياء 
والف�ضاء ولهّن الظلمة وال�ضجن، له االأمر والنهي، ولهّن الطاعة وال�ضرب، له كّل 

�ضيء يف الوجود، وهّن بع�ض ذلك الكّل الذي ا�ضتوىل عليه.

رحم اهلل قا�ضًما، وبارك اهلل يف قلمه الذي قال فيه �ضاعر القطرين:

املليــح ويبني  القبيـــح  َيـــــُدكُّ 
انبــرى ما  اإذا  نــــوًرا  ي�ســـع�سع 

الرا�ســــم �ســــــــّنة  اإىل  رجـوًعا 
ي�ســــيل مبــــــاء الدجى الفـــاحم



140 140
ال�سـفور واحلجـاب

اإذا كان يف احلجاب ويا لالأ�ضف اإ�ضارة اإىل عجز املراأة عن �ضون نف�ضها 
خائن،  قّوام،  اأنه  ومع  اأدبه،  عال  مهما  الرجل،  اأّن  اإىل  اأخرى  اإ�ضارة  ففيه  بدونه، 

�ضارق لالأعرا�ض، ال يجوز اأن يوؤمن �ضّره، بل يجدر باملراأة اأن تهرب منه هربًا.

يا �ضّيدي الرجل القّوام:

يف  ما  يدركن  مل  فيه،  األقيتهّن  الذي  جلهلهّن  الن�ضاء  بع�ض  كان  اإذا 
احلجاب من مهانة لهّن وللرجال، اأفيهون عليك، واأنت الرجل الذي ترك نف�ضه 
ا يتم�ضى يف �ضبيل الكمال واالأدب، اأن تتحّمل هذه املهانة التي تنالك من  حرًّ

جهة، وتنال اأمك، وابنتك، وزوجتك، واأختك من جهة اأخرى.

على  النقاب  ب�ضدل  اإّياك  جمابهتها  اأو  منك،  املراأة  هرب  اأّن  اأ�ضحيح 
وجهها، وحتويلها ظهرها اإليك، عمل مثبت علو قدرك، كما تظّن هي وتقول، وتزعم 
اأنت وتقول، اأم اأّن ذلك مهانة فا�ضحة؟ اأهذا هو اأدب النف�ض وح�ضمتها وحياوؤها؟ 
ا، فينبغي الأنف�ض الرجال اأن ال تتجّرد عن هذه ال�ضفات النف�ضية،  اإذا كان هذا حقًّ
ب�ضدلها كما تفعل  الن�ضاء  النقب، وليجابهوا بع�ضهم بع�ًضا، وليجابهوا  فليلب�ضوا 

الن�ضاء.
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ي النقاب ذئًبا؟ ملاذا �ُسمِّ

وجهها  يحجب  وهو  املراأة،  على  قّواًما  يكون  اأن  الرجل  ي�ضتطيع  كيف 
بحجاب مينعه هو نف�ضه من معرفتها خارج بيتها، وال�ضيما اإذا لب�ضت مالءًة غري 

التي يعرفها رجلها؟

كيف يكون قّواًما عليها، وقد ُحّرم عليه الدخول اإىل كّل مكان تكون فيه 
اإذا قيل له اأّن معها ن�ضاء مّجبات، وقد تكون اأولئك الن�ضاء املحّجبات رجااًل، 
ا يف قلب املراأة التي  وقد تكون اأولئك الن�ضاء املحّجبات حّيات واأفاعي تنفث �ضمًّ

يفتخر الرجل اأّنه قّوام عليها، فيميت فيها عّفتها وكرب نف�ضها وف�ضيلتها؟

كيف يكون الرجل قّواًما على املراأة، وهو �ضافر الوجه معروف كيفما �ضار، 
اأن  عليه  في�ضعب  نظره  يختقه  ال  بنقاٍب  فمنقبة  هي  اأّما  مراقبته،  عليها  ت�ضهل 
يراقبها، بل ال ي�ضتطيع اإىل ذلك �ضبياًل. اإذ اأّن املالءة تتغرّي فلي�ضت ب�ضفة ثابتة 

للمراأة حتى يعرفها بها؟

وعلى هذه ال�ضورة. ال يكون قّواًما عليها، بل هي قّوامة عليه. واإّن لنا مثاًل 
والن�ضاء،  الرجال  يتقّنع  املقّنعة، حيث  واملراق�ض  املرافع واالألعاب  ما يحدث يف 
خجاًل،  االأبّي  جبني  لها  يندى  ف�ضول  متّثل  فقد  احلياء،  عذار  بع�ضهم  ويخلع 
وترجتف النفو�ض ال�ضريفة تاأثًرا، هناك الرجال مقّنعون، والن�ضاء مقّنعات، والقناع 
ي�ضمى ذئًبا، فقد يختل عامل احلياء اإىل حّد اأن تبدر حتى من االأب اأو من االأخ 
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بادرة خفة نحو ابنته، اأو نحو اأخته، اأو من هاتني نحو هاذين، ثم ينك�ضف الغطاء، 
وتعرف الوجوه! اأقول هذا وال اأزيد!

اإّن املدققني يف اأحوال االجتماع، ذكروا لنا من�ضاأ االألعاب املقنعة و�ضبب 
ت�ضميته القناع فيها بالذئب، هو اأنه منذ اأكرث من األف �ضنة دعا اأحد االأمراء يف 
بالد الغرب، رهًطا من اأكابر الرجال والن�ضاء، واختع لهم لعبة الذئاب م�ضخ�ضة 
بالرجال، والنعاج م�ضّخ�ضة بالن�ضاء، يلعبها الفريقان يف غابات حدائقه الغ�ضة - 
بالقناع  النعاج  وتنكرت  ذئاب،  اأنهم  النعاج  تعرفهم  لئال  بالقناع  الذئاب  فتنكر 
مينعه  مل  ولكن  ذئًبا،  الذئاب  بني  االأمري  وكان  نعاج،  اأنهن  الذئاب  تعرفها  لئال 
لعبات  اإىل  الغابة  املقنعة يف  اللعبة  تلك  انتقلت  ثّم   - النعاج  معرفة  من  القناع 

مقنعة يف امل�ضارح واملراق�ض، و�ضمي القناع بالذئب اإ�ضارة ورمًزا.

رد على اأمري ال�سعراء

اإيّن اأراكم، يا �ضّيداتي و�ضادتي، تنفرون من هذه اللعبة املقّنعة نفوًرا. نعم 
يا �ضيداتي و�ضادتي، يجب اأن تنفروا من اللعبة املقّنعة، يجب اأن تنفروا من القناع

قال اأمري ال�ضعراء:

وي�ســـــارٌة كــرامٌة  ال�ســـفور  �سوارياإّن  الرجال  يف  وحو�ٌس  لوال 
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نعم اأيها االأمري، اإن ال�ضفور كرامة وي�ضارة، ولكّن القناع مل مينع اأن يكون 
يف الرجال وحو�ٌض �ضوار، بل اإّن القناع كان عونًا لذاك الوح�ض ال�ضاري، اأو لذاك 
الذئب ولواله لكان حال النعجة اأبعد منه عن ال�ضر، واأقرب ل�ضالمة ال�ضرف من 

االأذى.

ولكن يا �ضادتي و�ضيداتي، ويا اإخواين �ضباب امل�ضلمني، اأما حان لنا اأن 
نلو هذه الو�ضمة ال�ضوداء التي مل يكتبها علينا غرينا فح�ضب، بل �ضّجلها اأي�ًضا 

علٌم من اأعالمنا هو اأمري ال�ضعراء.

اإّن الغرب يف ع�ضر النور هذا، رّو�ض االأ�ضود والفهود، والذئاب وال�ضباع، 
ويد�ضن  ير�ضنها  فتيات  العني  باأم  راأينا  وقد  ال�ضواري،  الوحو�ض  من  نوع  وكّل 
روؤو�ضها دو�ًضا، وهي تنظر اإليهّن �ضاغرة ذليلة نظرة الدينء لل�ضريف. اأفلي�ض لنا 

من ذلك عربة؟

التبعة  كّل  التبعة  واإلقاءك  الن�ضاء،  دفاعك عن  اأ�ضكر لك  االأمري،  اأّيها 
على الرجال، ولكن اأّيها االأمري اأال ترى األوًفا من الفتيات وال�ضيدات ال�ضافرات 
اللواتي ي�ضبهن البدور ميرحن يف الطرقات واملنتزهات اأمام رجالنا، �ضاعيات اإىل 
كا�ضفات  مترّبجات  وفيهّن  قلوبهن،  لتنزيه  اأو  احلالل  رزقهّن  ك�ضب  اأو  عملهّن 
الروؤو�ض واأعايل ال�ضدور واالأع�ضاء؟ فهل راأيت مع ذلك بني رجالنا وح�ًضا �ضارًيا 

ح�ضب اإحداهّن فري�ضة له فانق�ّض عليها؟
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فلماذا تخاف منهم على امل�ضلمات اإذا ك�ضفن وجوهّن، واجتننب ك�ضف 
غريها، مافظات على الر�ضانة، وهّن غري مترّبجات؟ اأنت ترى اأّن غري امل�ضلمات 
م�ضونات من كّل تعٍد، م�ضونات بالقانون، باأنف�ضهّن وبرجالهّن ومبا يف رجالنا عامة 
من املروءة واالأدب. اأفال ت�ضان امل�ضلمات اإذا �ضفرن �ضون غريهّن؟ هل يحتاج 
امل�ضلم يف �ضون مارمه اإىل قطعة من ن�ضيج يلعب بها الهواء؟ وهل حتتاج امل�ضلمة 
يف �ضون نف�ضها اإىل تلك القطعة من الن�ضيج؟ اأمل تلحظ اأيها االأمري اأّن كل رجل 
فينا، ال اأقول فقط يف الطبقة العليا - بل يف العامة اأي�ًضا - كل رجل فينا، يحني 
راأ�ضه، ويخف�ض جبينه، الأولئك الفتيات وال�ضيدات ال�ضافرات، وال يخاطبهّن اإاّل 

بكل لطف واأدب ووقار على ما راأيت يف حكيم �ضعرك:

اأال ترى اأنه يعني يف كلمة »مدام« اأو كلمة »مدموازيل« حني يخاطبهّن 
قد  يكن  اإن مل  مّنا،  الرجل  ترى  اأال  ثّم  باحلرائر،  الالئق  االحتام  معاين  بكل 
جتّدد، يعني يف كلمة »ِويل« التي يخاطب بها ابنته، واأخته، وزوجته املحّجبات، كّل 
معاين االمتهان التي ال تر�ضى عنه االإماء؟ ولهّن نعمة كربى اأنه ترك يف االأّيام 

االأخرية األقابهّن املعهودة »اأجلك مرتي، اأجلك بنتي، اأجلك اأختي«؟

اإذا كان مرفوًعا  نقابًا على وجه مّجبة، وال�ضيما  يَر  اأنه مل  ترى  اأال  ثّم 
ف�ضدل، اأو كان ناعًما �ضّفاًفا، اإاّل حدقت عيناه اإليهن بجبنٍي مل يخف�ض؟ ... وال 

اأزيد بيانًا، فيما يح�ضن بي ال�ضكوت عنه.

هيبـــــًة جبينـــــــك  ـــــــرات؟واخفــــ�س  املتح�سّ للخـــــــــــرد 
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الذئب،  هو  لي�ض  ال�ضاري،  الوح�ض  فينا  الرجل  لي�ض  االأمري،  اأّيها  اإذن 
اإّنا الذئب كما ذكرت يف حكايتي لعبة الذئاب والنعاج، اإّنا هو النقاب امل�ضّمى 
ذئًبا هو الذى افت�ض كرامة الرجل، وكرامة املراأة، مبا يعني من احلقارة. وهو الذي 
يفت�ض العر�ضني عر�ض الرجل وعر�ض املراأة. وهو الذي قد يجعل املراأة حت�ضب 
نف�ضها كالنعجة رهينة افتا�ض الذئب حني يلتقيان، فت�ضغر له نف�ضها، وتهن اإرادتها 
فتهون. اأّما تلك ال�ضافرة، فقد را�ضت الذئاب وال�ضباع، ودا�ضت روؤو�ضهم دو�ًضا، 

واأثبتت لنا اأّن اأقوى الفتيات على ال�ضباع اأكرثهّن روؤية لها.

تاأثري الن�ساء يف املجتمع بقدر ظهورهن فيه

فهل تظّنون يا �ضادتي اأّن يف رجالنا وحو�ًضا �ضواري امتنع تروي�ضها اأكرث 
من تلك؟

ال�ضكارى  على  جليلٌة  �ضافرة  �ضيدٌة  اأدخلوا  جرّبوا،  �ضادتي  يا  جرّبوا 
اأدخلوها على جمل�ض يف فو�ضى  النا�ض ي�ضلحوا،  اأدخلوها على غوغاء  ي�ضحوا، 
وجمال�ضكم  اأعمالكم  يف  اأ�ضركوها  ين�ضرم،  بذيء  ل�ضان  على  ادخلوها  ينتظم، 
واأنديتكم ي�ضْد فيها ال�ضالح، والنظام، واالأدب، والوقار. راجعوا يا �ضادتي البحث 
الذي بّينت فيه اأّن الن�ضر يف اجلهاد االأكرب ال يتّم اإاّل مبعاونة روح املراأة. واإليكم 
التجارب  اإىل  فيهما  م�ضتندين  وال�ضيا�ضة،  االجتماع  علمي  قاله جهبذان يف  ما 
الفعلية. اأذكر ذلك الإثبات مزايا املراأة، وفوائدها يف اإ�ضالح الهيئة االجتماعية. ال 

يف معر�ض املطالبة االآن باإ�ضراكها يف الوظائف العامة.
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ن�ضر القا�ضي االأمريكاين جون لينجمن مقالة �ضافية يف اأهّم جرائد اأوربا، 
يحّث االأمم فيها على اإ�ضراك الن�ضاء يف الوظائف العمومية. ومّما جاء فيها: اإّن انت�ضار 
الف�ضق يف املدن الكبرية ال ي�ضيق نطاقه، وف�ضاد االأخالق ال�ضيا�ضي ال ي�ضلح، اإاّل 
اإذا ا�ضتكت الن�ضاء يف الوظائف العمومية. اإىل اأن قال: كان املحّلفون يحكمون 
يف الغالب برباءة اجلناة، فلّما ا�ضتك الن�ضاء والرجال يف الوظائف الق�ضائية، نتج 
عن ذلك معاقبة املذنبني. وكذلك كان املحّلفون ال يهتّمون بالعقوبة على ال�ضكر 
والقمار والفجور. فتغرّيت احلال االآن، وقد ن�ضاأ عن ح�ضور الن�ضاء يف اجلل�ضات، 
اأننا نرى االآن قاعاتها متحّلية بالنظام، واالأدب، والوقار، باأكرث مّما كان يعرف فيها 

من قبل.

العامة يف جمهورية يومنج االأمريكية  الوظائف  الن�ضاء يف  وبعد ا�ضتاك 
باأربع ع�ضرة �ضنة، قام رئي�ض احلكومة جون هويت يف 12 اأيار �ضنة 1882 خطيًبا 

فقال:

الن�ضاء بجميع  فيه  تتمتع  الذى  الوحيد  املكان  يومنج هي  اإّن جمهورية 
احلقوق ال�ضيا�ضية املمنوحة للرجال بال فرق بني ال�ضنفني، وهذا االإقدام من اأمتنا 
التي اأر�ضدها حّب احلق والعدل اإىل اإ�ضالح خطاأ طال عليه الزمن، قد وجه اأنظار 
العامل اإلينا. والإْن زعم خ�ضومنا اأننا ال نزال يف دور التجربة، فكّلنا يعلم اأن هذا 
الدور قد انق�ضى بالن�ضبة اإلينا، واإيّن اأ�ضرح هنا باأن ا�ضتاك الرجال والن�ضاء يف 
اأعمال احلكومة نتج عنه اأن القوانني عندنا اأ�ضبحت اأح�ضن مّما كانت عليه. واأّن 



147147 يف االأدلة العقلية يف ال�سفور وحترير املراأة والتجدد االجتماعي

اإىل درجة مل نعهد لها مثاًل من قبل، واأّن حالتنا  عدد املوّظفني االأكفاء، و�ضل 
جميع  واأّن  البلدان،  �ضائر  رقيها  يف  تفوق  االآن  وهي  كثرًيا،  ارتقت  االجتماعية 
امل�ضائب التي كّنا نهّدد بحلولها مثل فقد الن�ضاء رقة الطبع، وا�ضطراب النظام يف 

معي�ضتنا املنزلية، مل نر لها اأثًرا اإال يف خميالت خ�ضومنا. 

اإّن ال�ضواد االأعظم من ن�ضائنا قّدرن حقوقهّن اجلديدة حّق قدرها. واعتربن 
ا، وباجلملة فاإين اأقول، اإّن جتربة اأربع ع�ضرة �ضنة مع النجاح  القيام بها واجًبا وطنيًّ

الباهر، قد مكنت يف عقولنا ونفو�ضنا اأن معادلة الن�ضاء للرجال مّما ال يرتاب فيه.

االجتماعية  حالتنا  يف  الكمال  طلب  اإىل  بنا  ت�ضري  املقّدمات  هذه  كّل 
حتى نعل جمهورية يومنج نًما يهتدي به العامل يف احلركة العظيمة التي ت�ضعد 

باالإن�ضان اإىل ذروة احلّرية.

قلت، اإّن نم حرية املراأة وحقّها، ظهر مع ظهور االإ�ضالم ليهتدي به العامل 
ظهر يف  عنا حّتى  بعد  فيما  لالأ�ضف، حجبوه  يا  ولكّنهم،  االأمم،  اأحوال  وت�ضلح 

يومنج.
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النقاب يحرم الرجل اأن يكون قّواًما على املراأة

كيف يّدعي الرجل اأنه قّوام على املراأة، راغب يف اإبعادها عن ال�ضر؟ 

حتى من ال يعرف اأّن القناع يبعث يف النف�ض جراأة على ارتكاب املنكر، 
للجراأة على  اكت�ضابًا  يتلثمون  العامدين  والقتلة  الل�ضو�ض  اأّن  الرجال  يرى  اأفال 

ارتكاب ما يرتكبون؟

وتلك الف�ضول التي ميّثلها املقّنعون واملقّنعات يف املرافع واملراق�ض، هل 
يجروؤون على متثيلها وهم �ضافرو الوجوه؟

ب�ضخ�ضها  معروفة  وهي  الدنيئة،  ترتكب  �ضرفها  لها  �ضريفة  امراأة  اأي 
�ضبيل  لها  نّهد  ملاذا  اإذن  واأ�ضرتها؟  واأخيها،   ، وزوجها  واأمها،  اأبيها،  واأ�ضخا�ض 

التلب�ض والتنّكر، ونفتح اأمامها لل�ضّر بابًا من التحّجب والت�ضت؟

اأنتم تعلمون اأّن خوف العار والف�ضيحة، �ضبب من االأ�ضباب التي تع�ضم 
من ال�ضقوط يف الرذيلة، فلماذا يحرم الرجل املراأة هذا العا�ضم؟ وملاذا ال ير�ضلها 
�ضافرة ت�ضون �ضرفها خجاًل من النا�ض، اإن مل تكن قّوة �ضرف النف�ض، التي هي 

خري و�ضائل الدفاع، متمكنة من نف�ضها.

اإّن النقاب يبعد الزوجة عن زوجها، والزوج عن زوجته، خارج بيتهما، 
اأدب  اأ�ضمن حلفظ  الدنيا  ملا كان يف  االأقوى،  ال�ضامن  وهو  النف�ض  �ضرف  فلوال 
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الزوجة من هيبة ح�ضور زوجها، وال اأ�ضمن حلفظ اأدب الزوج من هيبة ح�ضور 
زوجته. فعالم يخ�ضر االثنان بذاك النقاب هذا ال�ضامن؟.

�ضخور  من  بنف�ضها  رمت  مّجبة  زوجة  اأّن  املا�ضية  ال�ضنة  يف  �ضمعنا 
وبيان  فيها.  الغرق  من  النا�ض  خّل�ضها  وقد  متتابعتني،  مرتني  البحر  اإىل  الرو�ضة 
احلال، اأن تلك املراأة ركبت يف �ضيارة مع �ضابني غريبني عنها من �ضوق االإفرجن 
اإىل تلك ال�ضخور للتنزه. وبينما هي معهما حدثت هناك جناية اقت�ضت اأن توؤخذ 
فيها �ضهادتها. فّلما اأدركت اأن البّد للق�ضاء من تعرف هوية ال�ضاهد، ا�ضتوىل عليها 
خوف الف�ضيحة، فاآثرت املوت على احلياة، ورمت بنف�ضها اإىل اللجة، وما ن�ضلها 
النا�ض من خمالب املوت حتى األقت بنف�ضها ثانية تريد املوت، ولكن اأجلها اأبقى 

عليها. فوّفق النا�ض الإنقاذها مرة اأخرى.

فيا �ضادتي الرجال، هل تت�ضورون اأّن تلك املراأة ترتكب ما ارتكبت من 
املنكر بذهابها مع ال�ضابني لو كانت �ضافرة الوجه معروفة؟ كال، اإّنا اآثرت املوت 

على احلياة لئال ُتعرف.

هل يجوز يا �ضيدي الرجل اأن ت�ضّهل االأمر المراأتك حتى تكون جمهولة 
بني النا�ض فال تدري هل يبدر منها اأو اإليها بادرة �ضوء؟
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اإذا  اأنها امراأة  اأو ال تعرف  اإزاء هذا ال�ضرر؟  واأّي نفع يرجى من غطائها 
تنكرت باحلجاب فتن�ضرف عنها العيون؟ تنّكرت النعجة يف تلك اللعبة املقّنعة، 

اأفما عرفها الذئب اأنها نعجة؟

اأال تخ�ضى من التبا�ض اإحدى مارمك بال�ضافالت  يا �ضيدي الرجل، 
من املحّجبات فيداخل الف�ضاد قلوب ناظريها، يف حني اأنهم لو راأو وجهها وعرفوا 

اأية امراأة هي، واأّي �ضريفة ينظرون، النقلب فا�ضد نظرهم اإىل نظر وقار واحتام.

التي  الكرمية  انطباًقا على مدلول االآية  اأ�ضدق  اأّن �ضفورها  اأال تعتقدون 
تاأ�ضر احلرائر باأن ُيعرفن فال ُيوؤذين؟.

اخلري وال�ضالح يف حرية املراأة

اعتناء  اأي  يعتنني  املتحّجبات  مارمك  نرى  اإننا  الرجل،  �ضيدي  يا 
بالتحجب والت�ضّت اأمام ق�ضاة ال�ضرع واملفتني، واالأ�ضاقفة، واحلاخاميني، والكهنة، 
وامل�ضايخ، والعلماء، واالأ�ضراف، واالأدباء، ولكن ال ت�ضتطيع اأن تنكر اأنهن يظهرن 
واخلبازين،  واجلزارين،  والباعة،  وال�ضيارات،  املركبات  و�ضاقة  للخدمة،  عادة 
واأمثالهم �ضافرات الوجوه، فلين�ضف الرجل القّوام على مارمه، وليفتكر يف اأّي 
اجلماعتني يكمن اخلطر وي�ضهل وقوعه، اأيف اجلماعة االأوىل وهم نربا�ض االأخالق 

واالآداب، اأم يف اجلماعة الثانية؟
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اإّن من النا�ض كثريين مينعون �ضغارهم من التعر�ض حلرارة ال�ضم�ض ومرِّ 
اإىل  مهل  على  الهزال  فيت�ضّرب  وقواهم،  �ضّحتهم  حفظ  بذلك  يريدون  الهواء، 
اأج�ضامهم، ثّم تلمح ال�ضم�ض اأحدهم، ولي�ض الأحد غنى عن ال�ضم�ض، اأو يلم�ضه 
الهواء مل�ًضا من خالل النوافذ، فينطرح امل�ضكني مري�ًضا، ويهن ج�ضمه الندي الأنه 
مل يتعّود املقاومة. فاأطلق يا �ضّيدي الرجل، ولدك من وراء اجُلُدر، وعّر�ضه لهواء 
اأبيه  وعني  الطبيعة  ح�ضن  يف  فين�ضاأ  املن�ّضطة،  ال�ضم�ض  وحرارة  النقي،  ال�ضماء 

ترعاه، ثّم ي�ضبح رجاًل �ضلب العود، ال يوؤثر فيه حّر ال�ضم�ض وعا�ضف الهواء. 

اأمها  وعني  وعينك  ال�ضغر،  منذ  الرجل  �ضيدي  يا  ابنتك  عّود  هكذا 
ترى  مثلما  ويروها.  تراهم  اأن  حياتها  يف  لها  والبّد  الرجال،  ترى  اأن  ترعيانها، 

ال�ضم�ض والهواء.

االآخر،  املنحط  ال�ضنف  روؤية  ال  واالأدب،  االأخالق  نرّيات  روؤية  دها  عوِّ
واإال فنظرة ف�ضقطة.

رقيه  واأ�ضا�ض  لالإن�ضان،  اخلري  منبع  اإنها  ال�ضادة،  اأيها  احلّرية  كذلك هي 
اإذا هي بنيت على التبية ال�ضحيحة، هي التي ترفع  االأخالقي وكماله االأدبي 
ال�ضرف وطرق حفظه، وحتيي  املراأة معنى  وتثقيًفا، وتفهم  ناًء  املراأة وتزيده  عقل 

فيها عاطفة الثقة بنف�ضها، وحتمل الرجال على احتامها.
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كا�ضتقالل  الن�ضاء  ا�ضتقالل  اأّن  النا�ض،  �ضائر  يعلم  كما  نعلم  اأن  يجب 
الرجال، يحّلق بالنفو�ض اإىل ما فوق، ويبعدها عن مواطن الزلل.

فال  الرجل،  نهو�ض  يف  عامل  اأهّم  االإرادة  ا�ضتقالل  اأّن  نعلم  اأن  يجب 
يكون له يف نفو�ض الن�ضاء اإال مثل ذلك االأثر الطّيب.

يجب اإطالق املراأة وحتريرها، واإيقاظ �ضمريها الذي خّدره اخلدر، واأنامه 
ذل النقاب واحلجاب، وجعل ذلك ال�ضمري امل�ضتيقظ احلي متولًيا بنف�ضه ما�ضبة 
�ضاحبته على جميع اأعمالها ومراقبة حركاتها و�ضكناتها، فهو اأعظم �ضلطانًا واأقوى 

يًدا من �ضيدي الرجل.

يجب اأن يعرف �ضيدي الرجل، اأّن اأبعد النا�ض عن الزاّلت وال�ضقطات، 
اإّنا هو من يحتم نف�ضه، فعليه اأن يحتم املراأة لتتعود احتام نف�ضها.

يجب اأن يعرف �ضيدي الرجل، اأن عفة النف�ض وال�ضمري، اأ�ضرف من عفة 
اخلدر واخلباء واأوثق �ضلطانًا.

يجب اأن يعرف �ضيدي الرجل، اأّن العبودية، وهي م�ضدر الذل واخلمول 
واجلمود، لن تكون اأبًدا كما قال بع�ض احلكماء م�ضدًرا للف�ضيلة، ومدر�ضة لتبية 
النفو�ض على الكرب اإال اإذا �ضح اأن يكون الظالم م�ضدًرا للنور، واملوت عّلة للحياة 

ًما للوجود. والعدم �ُضلَّ
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�ضادتي و�ضّيداتي:

ال ن�ضتطيع، اأردنا اأم مل نرد، اأن نقف حاجًزا يف �ضبيل تيار النه�ضة احلديثة 
وما تتحفنا به من اآراء جديدة يف العلم واالجتماع.

قال الزهاوي، ال�ضاعر الفيل�ضوف ال�ضرقي:

حتّرر،  والفن  حتّرر،  والفكر  حترر،  والعقل  حتّرر،  والعلم  حتّرر،  قد  فالدين 
واملجتمع حتّرر، وكل �ضيء يف هذا العامل اأفلت من يد اال�ضتعباد والرق.

يف  الن�ضاء  من  الباقية  البقّية  هذه  التحرير  ي�ضتثني  اأن  الق�ضاء  اأفق�ضى 
يظّل  اأن  وهو جمتمع حوا�ضها،  املراأة  لوجه  اهلل  كتب  وهل  ال�ضرق؟  بقاع  بع�ض 
مقّيًدا؟ وهل يجوز اأن يحرم الرجل املراأة ا�ضتعمال قواها، اأي قوى النظر وال�ضمع، 

والذوق، وال�ضم، والتنف�ض؟ اأفتجدون لو تاأّملتم، ظلًما اأفظع من هذا الظلم؟

يدّلنا التاريخ، اأن قوى الكون القاهرة، ما ا�ضتطاعت اإيقاف �ضم�ض احلرية 
اأن  احلرية  متنع  االأر�ض  يف  قوة  من  لي�ض  اإنه  �ضاعته،  حانت  متى  ال�ضروق،  عن 
العامل. ولكن،  ال�ضم�ض هذا  نور  ال�ضاطع كما ي�ضمل  بنورها  ت�ضمل هذا الكون 
اأواًل  اجلبال  تتناول  بل  العاملني،  على  واحدة  دفعة  ت�ضرق  ال  ال�ضم�ض،  اأن  كما 
وال تهبط اأ�ضعتها اإىل االأودية اإال بعد اأن ت�ضل اإىل اأعلى العر�ض، كذلك �ضم�ض 

قاهرٍة الكون  يف  قوٍة  من  نه�سوا ولي�س  اإن  االأقوام  تقعد  اأن  ت�ستطيع 
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الب�ضر،  الراقي من  النوابغ واملفّكرين والفريق  اأّول االأمر على  احلّرية، ت�ضرق يف 
ثم ي�ضيء نورها الفريق االآخر اجلاهل متى بلغت قمة العر�ض، واإنه ل�ضعيد ذلك 
النابغ املفّكر، الذي ي�ضتنري قبل غريه بنور احلّرية ال�ضاطع، هذا النور الذي ينع�ض 
خالًفا  احلياة،  مظاهر  من  وهو  جتّدد،  من  يحدثه  مبا  واالجتماع،  والفكر  العقل 

للجمود، وهو من مظاهر املوت.

يدّلنا التاريخ، اأن ال�ضرق والغرب كانا ي�ضريان على طريقني مت�ضابهني، 
قّيد فيهما العقل ومل يعط حّرية التفكري املطلق، وكان ال�ضرق �ضّباًقا وله التقّدم 
على الغرب. ثّم اختلف طريقاهما فنام ال�ضرق على جموده، وقام الغرب مي�ضي 
اإىل العلياء براياته وبنوده، ومل نَر عند ا�ضطدام االثنني غري فرار ال�ضرق اجلامد، 
من وجه الغرب الناه�ض املجاهد، فا�ضتوىل الغرب على كّل ما يف ال�ضرق، حتى 
ا، اللهم اإاّل اليابان واالأتراك، الذين  اأنه ال يكاد يبقى يف ال�ضرق اأمة م�ضتقلة حقًّ

عرفوا اأن يتلم�ضوا لهم طريًقا غري الطريق الذي جربوه يقودهم اإىل ذروة املجد.

كفى ال�ضرق جموده، وموت روح احلّرية واال�ضتقالل فيه، وكفى ال�ضرقيني 
حرمانهم حرية التفكري التي هي اأ�ضا�ض كّل نه�ضة، بل كفاهم اأنهم مي�ضون على 
اآبائهم ال يتطورون وال يتجددون، مادامت االأر�ض اأر�ًضا وال�ضماء �ضماًء.  منهاج 

اإنهم هم اخلا�ضرون.
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قراأت يف ال�ضحف، اأن نور حرية املراأة، اأ�ضرق حتى على �ضمرقند وطا�ضقند 
األوف من الن�ضاء امل�ضلمات ثرن على الرباقع  اأق�ضى ال�ضرق، واأّن عدة  وهما يف 
التي ح�ضبنها عالمة ا�ضتبداد بهّن. وقد م�ضى منهّن خم�ضة ع�ضر األف امراأة يف 
اأ�ضواق �ضمرقند كا�ضفات الوجوه دون براقع. وجرى مثل ذلك يف طا�ضقند حيث 
اإىل  الرجال  من  األًفا  وع�ضرين  اأمام خم�ضة  امل�ضلمات  الن�ضاء  من  موكب  م�ضى 
كومة  واأحرقنها  براقعهن عن وجوههّن  الن�ضاء  نزعت  وهناك  العمومية،  ال�ضاحة 
واحدة على مراأى من اجلمهور، وقد كان يهتف لهّن. وخرجن بهذه ال�ضورة، اإىل 

احلياة واإىل النور.

نداء اإىل �سباب امل�سلمني يف االأقطار العربية

فيا اإخواين، يا �ضباب امل�ضلمني يف االأقطار العربية، اإّن �ضم�ض احلرية مل 
اإّنا فينا طلعت وعلينــا بزغت،  تطلع من اأنحاء الغرب، وال من اأق�ضاء ال�ضـرق، 

ھ   ھ    ھ   ھ   ہ   نث  فيه:  لنا  تعاىل  اهلل  قــال  وقد  كتـــابنا  وهذا 
ے  مث ]يو�ضف/ 2[. ير�ضل كال�ضم�ض فيما ير�ضل من اأنوار الهدى اأ�ضعة 
احلرية �ضاطعة متالأ العاملني نوًرا، وهذه �ضّنة الر�ضول العربي  واملخاطب يف قوله 
تعاىل: نثڱ  ڱ     ڱ  ں مث ]القلم/ 4[. اإنها مل تكن اإال اأ�ضعة من ذلك 
تدل  ال�ضريفة  اأحاديثه  وهذه  موفوًرا،  ا  امل�ضلمة حظًّ املراأة  منه  نالت  االإلهي  النور 
على فرط عطفه �ضلى اهلل عليه و�ضلم على الن�ضاء. ومن اأحاديثه �ضلى اهلل عليه 
و�ضلم اأّن اأكرث اخلري فيهّن، وملّا كانت املراأة يف االأمم االأخرى، تورث وتورث، وتباع 
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  وت�ضرى، وملّا كان النا�ض يت�ضاءلون عّما اإذا كان لها نف�ض ناطقة خالدة، كان نبينا
ياأمرنا باأن ناأخذ ن�ضف الدين عن امراأة ر�ضي اهلل عنها، وكان للمراأة حق االجتهاد 
يف ال�ضريعة، وحق الق�ضاء واالإفتاء، وحق الو�ضاية على الرجل، وكان �ضيّدنا عمر 
 يويل اأ�ضواق املدينة ن�ضاء مع وجود الرجال من ال�ضحابة، وكانت حقوق املراأة 
وحقوق الرجل يف جميع املعامالت والت�ضّرفات �ضواء، ومل يكن حجب احلّرية عنا 
اإال كما حتجب قطعة غيم نور ال�ضم�ض، وهو اأمر عار�ض ن�ضاأ فينا عن متويه عقول 
دة  على عقول، واإجماد عقول لعقول، حتى اأثر ذلك يف العقول املموهة واملجمِّ
دة، واإنا التمويه واالإجماد، وكابو�ض  نف�ضها، كما اأثر يف العقول املموهة عليها واملجمَّ
الرمي باالإحلاد، ذلك ما األقى على الب�ضائر واالأب�ضار، حجًبا من الظلمات حتجب 
نرفع  نكاد  اأننا ال  وراأد �ضحاها عند غرينا، غري  احلرية عندنا،  فجر  فكان  االأنوار، 
اأب�ضارنا، وب�ضائرنا، حتى نرى احلرية يف �ضمائنا �ضاطعة، ومن كتابنا  احلجب عن 
طالعة، وما كانت هذه ال�ضماء للكتب املنّزلة اإال مهبًطا، وما كانت لها هذه االأر�ض 
ا، فاتقوا اهلل يف  ا، و�ضام احلرة رقًّ اإال م�ضقًطا، وما من كتاب منّزل بخ�ض احلرية حقًّ

اأن جتعلوا مطلع الهدى مظلًما، ون�ضف االأمة فيه مظلوًما.

قال ال�ضيخ ممد بدر الدين النع�ضاين:

»اأال اإّن ماربة البدع واالأحداث وعالج هذه االأدواء الفّتاكة يجب اأن 
تكون من جهة النابتة احلديثة ال من جهة ال�ضيوخ علماء العامة. فاإّن هذا ال�ضنف 
اإّن النابتة  اإىل �ضفائهم �ضبيل،  من النا�ض قد ا�ضتحكمت فيهم االأمرا�ض فلي�ض 
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احلديثة مل تعرف قلوبهم هذه املفا�ضد، وال و�ضعوا زمام اأمرهم يف يد اأحد يقودهم 
حيث �ضاء. فهم اأحرار فهوؤالء اإذا ظهر لهم احلّق مل يلبثوا اأن ي�ضريوا اإليه«.

حجب  متّزق  الب�ضائر،  حجب  مّزقوا  االأمام،  اإىل  اإخواين،  يا  االأمام  اإىل 
االأب�ضار. ال خري يا اإخواين يف الق�ضور والظواهر، اإنا اخلري يف اللباب وال�ضرائر، ال 
خري لالأمة يف اإغما�ض اإحدى عينيها. وغّل اإحدى يديها. كونوا قدوة االإ�ضالم يف 
العامل، ولئن ينتقدكم اجلهلة يف االبتداء، فاإنهم �ضيقد�ضونكم يف االنتهاء. اأيقظوا 

الهاجعني فقد كفاهم غطيًطا، وانفخوا يف اجلامدين روًحا ن�ضيًطا.

اأن�ضدكم احلق اأن ال جتعلونا، وتكونوا اأنتم، اآخر َمن متتع ب�ضم�ض احلرية، 
اإن فجرها، وقمة عر�ضها يف �ضمائنا، واإن احلجب بيننا وبينها لي�ضت كالغيوم التي 
حتجب ال�ضم�ض، وال تنالها اأيدينا، اإنا هي حجب متاط بالعقل احلر املطلق، وِبَردِّ 

اأقوال الفقهاء اإىل الكتاب احلق، فنقبل ما يوافقه، ونهمل ماال يوافقه.

طرق  يف  مترُّ  املتدافعة  االأمم  مواكب  االأمام،  اإىل  اإخواين،  يا  االأمام  اإىل 
التطور والرقي �ضراًعا ال تنتظر.

اإذا كانت اأخواتكم مل يجاهدن معكم بال�ضيف اأيام كان ال�ضيف اجلهاد 
وال�ضرف  والعفاف،  واالأدب،  بالعلم،  معكم  يجاهدن  اأن  بهّن  فاأحرى  االأ�ضغر، 
اجلهاد االأكرب. اأطلقوهنَّ معكم، اإنهنَّ يف هذه احللبات، ل�ضباقات. اأطلقوهنَّ معكم 
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االأخالق،  وكرائم  العواطف،  بجياد  ال�ضباق  االأعلى يف هذا  املثل  ليمثلن  اإنهن 
بالعلم واالأدب والعفاف وال�ضرف.

اإدارة عرفية ظاملة معلنة يف كل بيت

على  قوامة  هي  كل حكومة  اإن  الن�ضاء،  على  القّوام  الرجل  �ضيدي  يا 
م�ضتمد من  �ضلطانها  اأن  املظلمة،  االأدوار  اأّدعت احلكومة يف  طاملا  وقد  ال�ضعب، 
قوتها اأو من اهلل، ولكن ما هي اإال حقبة من الزمان حتى �ضقطت دعواها، وانهارت 
�ضروح جمدها، وتدحرجت تيجان اأ�ضحابها واأكرهت على الت�ضليم باأن ال�ضعب 
و�ضادت  اال�ضتبداد،  وبطل  املوازنة،  فحفظت  عليه،  قوامة  هي  كما  عليها،  قوام 

ل االأدب، و�ضعدت العيلة، واملجتمع الب�ضري. احلرية العامل والعلم، وتكمَّ

يا �ضيدي الرجل، اإن الرقي واالأخالق يف احلكومات امل�ضتبدة الغا�ضمة 
ا يف احلكومة احلرة العاقلة. كان يقال، اإنا العاجز  امل�ضتعبدة �ضعوبها اأحط منها جدًّ
من ال ي�ضتبد، فاأ�ضبحنا اليوم، وكل يخجل من اأن يو�ضم باال�ضتبداد، الأنه ينايف 

العدل واملروءة، ينايف العقل وامل�ضلحة، واالأدب واالجتماع.

حرياتهم  فتقيد  النا�ض  رقاب  على  تقب�ض  اأن  امل�ضتبدة،  احلكومة  يهّم 
وتخفت اأ�ضواتهم وتك�ضر اأقالمهم لتاأمن �ضرهم.

فتك�ضر  واحللم  بالرفق  النا�ض  قلوب  متتلك  اأن  العاقلة  احلكومة  ويهم 
قيودهم وتطلق اأفكارهم وتعمل على اإناء قواهم، وت�ضمن النفع لها ولهم.
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يهم احلكومة الغا�ضمة اأن يجهل ال�ضعب، وت�ضلب قواه، تريد من ذلك 
اأن ت�ضتقوي من �ضعفه، وت�ضتغني من فقره، ويهمها اأن تاأخذ بخناقه فتيه �ضنوف 
به من  ملا تتحفه  العمياء،  الطاعة  واآلة �ضماء، ويعتاد  املظامل ليكون عبًدا ذلياًل، 
ح�ضن وقبيح، فتقتل با�ضتبدادها معنويات ال�ضعب واأدبياته وتقع اخل�ضارة عليها ال 

على ال�ضعب وحده، فيكون مثلها حينئذ مثل الذي يقتل ثم ينتحر.

موارده،  وتكرث  اأخالقه،  وترتقي  �ضعبها  يتعلم  اأن  العاقلة  احلكومة  ويهم 
وحت�ضن اإرادته، في�ضعد ال�ضعب وت�ضعد احلكومة، وعندما تعجز احلكومة عن اإدارة 
ال�ضعب بحزم وتعقل، اأو عندما يكرث الف�ضاد يف ال�ضعب حتى يفقد ثقة احلكومة 
به فيختل النظام وتكرث االأجرام، تعمد احلكومة حينئذ اإىل احلكم العريف، فتحب�ض 
النا�ض �ضواء اأكانوا جمرمني اأو اأبرياء، خمل�ضني اأو خائنني حتب�ضهم يف بيوتهم، وتقيد 
األ�ضنتهم واأقالمهم وحركاتهم، غري اأنه ال يجوز الظن اأن ذلك ال�ضعب املقيد وهو 
حتت ذلك احلكم، اأخل�ض للحكومة واأ�ضلح لنف�ضه، من ال�ضعب املوثوق به، وال 
يجوز الركون اإىل االأول املرهق. كما يجوز الركون اإىل الثاين املطلق، وكيف ينتظر 
ال�ضجان وفاًء من �ضجني مظلوم اأثقله بالقيود يف ظلمات �ضجنه؟ اأو كيف يجوز 

الركون ملن كان ج�ضمه يف �ضيانة، وقلبه يف خيانة؟

اإدارة عرفية  بيتك  احلياة حياتك، ويف  ما هذه  القّوام  الرجل  �ضيدي  يا 
دائمة، اأعلنتها �ضد اأمك، وابنتك، وزوجتك، واأختك خائًفا من خيانة منهن؟
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كيف يكافئ الرجل اأمه ويرّب بها؟

باالأم  الرب  هو  اأهذا  �ضيدي؟  يا  وولدتك  اأمك  حملتك  هذا  اأجل  اأمن 
الذي اأو�ضاك به اهلل؟ اأهذا ما يقت�ضيه الدين واملروءة والوفاء؟ اأن�ضيت قوله تعاىل: 

ہ   ہ   ہ   ۀ    ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ       ںں   نثڱ  
ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ  .  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  

ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ     ٴۇ   ۋمث ]االإ�ضراء/ 23 - 24[.

النا�ض  اأحق  »من  قائاًل:  ملا جاءه رجل    اهلل  ر�ضول  اأن�ضيت حديث 
بربي و�ضحابتي؟ قال: »اأمك«، قال ثم من ؟ قال: »اأمك«، قال ثم من؟ قال: 

»اأمك«، قال ثم من؟ قال: »اأبوك«.

باهلل  االإ�ضراك  الكبائر؛  باأكرب  اأنبئكم  »اأال  و�ضلم:  عليه  اهلل  �ضلى  وقال 
وعقوق الوالدين«.

ثم  اأباك،  ثم  اأُمك،  ُثم  اأُمَك  ثمَّ  اأمك،  »ِبرَّ  و�ضلم:  عليه  اهلل  �ضلى  وقال 
ة حتَت اأقداِم االأمهاِت«. االأقرب فاالأقرب واإذا دعاك اأبواك فاأجب اأُمك. اإنَّ اجلنَّ

هي اأمك التي اأرتك النور واأنت حترمها اإياه.
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واملتاعب  بالت�ضحية  حياتك،  اأ�ضباب  واأمنت  قواك،  حفظت  التي  هي 
التي تعلم، واأنت تنهك قواها، ومتنعها من ا�ضتعمال اأ�ضباب حياتها كما ت�ضتعمل 

اأنت اأ�ضباب حياتك.

هي التي علمتك الكالم واأنت متنعها منه.

ا تتمتع بال�ضم�ض والهواء، واأنت تلقيها يف اأ�ضر احلجاب  هي التي ولدتك حرًّ
فتمنعها منهما.

هي التي تفانت يف االإخال�ض لك، وعلقت كل اآمالها بك، واأنت تعاملها 
معاملة التهيم املريب.

هي اأمك التي هزت �ضريرك، وغذت عقلك، واأنت تتهمها بنق�ض العقل، 
وحترم عليها اأ�ضباب تكّمله.

هي التي غر�ضت يف قلبك الدين، ودين االإن�ضان فعاًل دين اأمه، واأنت 
تتهمها بنق�ضه؟ اأمل تقراأ قول النبي مو�ضى : »ملعون من ي�ضتخف باأمه«.

اأمل ت�ضمع قول اأمري ال�ضعراء يف حتيته لل�ضيدات:

هــــذا مقــــــــام االأمهــــــــا
ال تــــــلغ فـــيه وال تقـــــــل

االأمهــــاِت  قدرت  فهــــــل  ِت 
غــري الفوا�ســــــــل حمكمــاِت
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 اأمل ت�ضمع قول غريه من ذوي املروءة والرب والوفاء، كال�ضاعر ذي ال�ضعور 
ال�ضريف حليم دمو�ض القائل:

قانون جائر وحكم ظامل

يا �ضادتي الرجال:

هل يجوز اأن حتّقروا جميع الن�ضاء وفيهن اأمهاتكم و�ضقيقاتكم وبناتكم، 
وزوجاتكم، اإذا ُوجَدت بينهن من ال ت�ضتحق االحتام؟

اأكَرم  »ما  القائل:  ال�ضريف  احلديث  مبقت�ضى  تكرموهن  اأن  اأوىل  األي�ض 
الن�ضاَء اإال كرمي، وما اأهانهن اإال لئيٌم«؟

األي�ض اأقرب اإىل العدل، اأن تدر�ض يا �ضيدي الرجل، اأخالق من كانت 
ومنعت  عاقبت  اإحداهن  من  ريبة  اآن�ضت  اإذا  حتى  ن�ضائك،  من  واليتك  حتت 

وحرمت .

يا �ضيدي الرجل، �ضع العدل واملروءة ن�ضب عينيك وتاأنَّ يف حكمك، 
وال تنزل ق�ضا�ضك مبن ي�ضتحق ثناءك، واأ�ضغ اإىل نف�ضك فالبد لها من اأن تناجيك 
مع ذلك امل�ضلح الكبري قا�ضم اأمني بقوله: »األي�ض من العار اأن نت�ضور اأن اأمهاتنا، 

لقومي لقلت  التُّقى  لوال  االأم ركًعـــا و�ســــجوًدااأنا  قابـــلوا 
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العزيزات  اأن ال نثق بهوؤالء  اأيليق  اأنف�ضهن؟  وزوجاتنا واأخواتنا ال يعرفن �ضيانة 
املحتمات املحبوبات، الطاهرات، واأن ن�ضيء الظن بهن اإىل هذا احلد؟«.

قال اهلل تعاىل يف كتابه العزيز: نث ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       پ  پ  
پ            پ  ڀ  ڀڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿمث  ]احلجرات/ 12[.

ها  ُيبِغ�ضُ ٌة  وتذكر يا �ضيدي احلديث ال�ضريف القائل »اإنَّ من الغرية َغرْيَ
ُجِل َعَلى اأهِلِه ِمْن َغرْيِ ريَبٍة«. اهلل َ َوِهي َغرَيُة الرَّ

َمى ِبال�ضوِء ِمْن اأَجِلَك«. وقال علي : »ال ُتكرث الغريَة َعلى اأْهِلَك. َفُتْ

فال تفعل يا �ضيدي ما يبغ�ضه اهلل. وما يرمي اأهلك بال�ضوء من اأجلك.

ې   ې   ې   ۉ    ۉ   نثۅ   العزيز:  كتابه  يف  اهلل  قال 
ېمث    ]الن�ضاء/ 58[.

وما فرق �ضبحانه وتعاىل يف اآياته بني الرجل واملراأة مبا يتعلق باأدب النف�ض 
وحفظ العر�ض.

البنني  اأوالدك،  اأهذا هو عدلك يف حكومتك ال�ضغرية، يف بيتك، بني 
والبنات؟
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يا �ضيدي، اإذا خفت ف�ضاًدا وعيًبا من �ضفور بناتك. وح�ضبت من اجلائز 
فلماذا ال حتجنب  العيب،  ومنًعا من  الف�ضاد.  لذلك  دفًعا  باحلجاب.  تقيدهنَّ  اأن 
ف�ضاًدا  واأقّل  اأدبًا  اأمُت  البنات،  اأن  يعلم  وكلٌّ  نف�ضها؟  للحكمة  وتقيدهم  البنني 
من البنني واأبعد منهم عن العيب. ي�ضهد بذلك اإح�ضاء اجلرائم من اجلن�ضني يف 
بلدان الدنيا قاطبة، فاإذا كان متبًعا قول القائلني: »عيب الرجل على زر مدا�ضه« 
ا لي�ضري يف  فال �ضاأن لنا معك يف البحث يا �ضيدي، واإذا كان الرجل قد ترك حرًّ
طريق الكمال، اأفال ي�ضح اأن تتك املراأة حرة ت�ضري يف هذا الطريق معه، وتاأخذ 
ناء  اأن تعوق  الراقية؟ وهل يجوز لك  ال�ضعوب  ن�ضيبها منه، كما هي احلال يف 
التكمل العقلي واالأدبي يف جن�ض الن�ضاء كله الأنك اآن�ضت)1( ف�ضاًدا يف بع�ضهن؟ 

اأو مل تاأن�ض مثله يف بع�ض الرجال فعالم ال تعامل اجلن�ضني معاملة واحدة؟

اإذا قيل اإن احلجاب للمراأة امل�ضلمة مبني على اأ�ضول الدين، فهذا مردود 
ل يف الق�ضم الديني. يف الدين كما �ضاأبني واأف�ضّ

واإذا قيل اإن احلجاب للمراأة بدعة اأو �ضّنة فقهية، فهذا قول ال يعباأ به الأن 
�ضنن الفقهاء يف هذا ال�ضاأن متعار�ضة، واالأغلبية ال�ضاحقة يف جانب ال�ضفور كما 

. ضتون، والأن بدعة احلجاب خمالفة لكتاب اهلل و�ضنة ر�ضوله�

)1(  اآنَ�ْضت: وجدت. )م(.
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فهذا  ودينها  عقلها  منق�ض  على  مبني  للم�ضلمة  احلجاب  اإنَّ  قيل  واإذا 
مردود. الأين اأثبت اأن املراأة اأكمل ديًنا واأ�ضلح يف الفطرة عقاًل من الرجل. وهل 
 : يكون الرجال جميًعا اأكمل عقاًل وديًنا من الن�ضاء جميًعا، وقد قال ر�ضول اهلل
من  �ضنف  كل  ي�ضتوي  وهل  �ضالح«  غري  رجل  األف  من  خري  �ضاحلة  »امراأة 
الرجال والن�ضاء يف العقل والدين؟ اإًذا ملاذا ال يحجب من الرجال من هم اأنق�ض 
اأ�ضلح  عقاًل وديًنا من بع�ض الن�ضاء، وعالَم ال تطلق احلرية للن�ضاء اللواتي هن 

عقاًل وديًنا من بع�ض الرجال؟

ما هذا القانون اجلائر الذي يتغلغل فيه روح اال�ضتبداد والظلم املخالف 
لكتاب اهلل تعاىل و�ضنة ر�ضوله ؟ اإنه ملن الو�ضع الغالب، و�ضع الرجل الذي 
غلب املراأة بقوة ج�ضمه، و�ضعه متالعًبا بكتاب اهلل مفتخًرا بظلمه وا�ضتبداده ولو 
منه فجاء على هواه  ي�ضركها يف و�ضع حرف  به، و�ضعه وحده م�ضتقالًّ مل  اأ�ضر 

خمالًفا الإرادة اهلل.

هذه هي حالة هذا الكون، القوي ي�ضتبد بال�ضعيف. هكذا و�ضع االأحرار 
ا.  قوانينهم على العبيد. هكذا و�ضع الرومان قانونهم اجلائر على من مل يكن رومانيًّ
هكذا و�ضعت االأمم الغالبة قوانينها على االأمم املغلوبة. تلك �ضيمة الغالبني يف ما 

ي�ضرعون.
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�ضيطروا و�ضيقوا يا �ضادتي، �ضيطروا و�ضيقوا ما �ضئتم على الن�ضاء وعلى 
احلرية، وعلى العقل، وعلى احلق، وعلى االأفكار. فقوة الدفع تزداد بقدر الت�ضييق.

املراأة مراآة الرجل

يا �ضيدي الرجل:

وحجبها  اجلمود،  من  حالها  على  عندنا  املراأة  بقاء  بوجوب  القول  اإّن 
وحب�ضها دون تبديل وال تغيري، خروج عن �ضنة الن�ضوء واالرتقاء، وال ي�ضح القول 
اأن حق االرتقاء من حال اإىل اأ�ضلح منه خمت�ض بالرجل وحده، فقد قال اأحد 
الفال�ضفة: اإما اأن ال يكون حق الأحد النا�ض. اأو اأن يكون لكل فرد حق م�ضاٍو 

حلق االآخر، ومن جّرد غريه عن حقه فقد دا�ض بقدمه حق نف�ضه.

اأن جتعل  اأردت  فاإذا  الن�ضاء:  الرجال كما تكون  وقد قال رو�ضو: يكون 
الرجال من ذوي االأدب والف�ضيلة، فعلم الن�ضاء االأدب والف�ضيلة.

واأنا اأقول: تكون الن�ضاء كما يكون الرجال، فاإذا اأردت اأن جتعل الن�ضاء 
من اأهل االأدب والف�ضيلة، فعلم الرجال االأدب والف�ضيلة.

بالفـــــــرج ا�ســــتدي اأزمـــــة تنفــــرجي اأوىل  فـــال�ســـــدة 
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هلل اأنت يا اأديب اإ�ضحق، فقد نرثت من اأدبك درًرا حيث قلت:

التكمل العقلي واالأدبي يف املدر�ضتني: املدر�سة والعامل

يا �ضيدي الرجل:

اأال تظّن اأّن وقوفك يف �ضبيل ناء التكّمل العقلي واالأدبي يف الن�ضاء هو 
حكم عليهن با�ضتمرار الف�ضاد؟ وهل يتّم التكّمل العقلي واالأدبي داخل جدران 
املدر�ضة التي اأدخلت اإليها الفتاة يف الزمن االأخري، لتتلقى فيها القراءة والكتابة؟

العقلي  وتكمله  علمه  من  املدر�ضة  يف  يبنى  ال  االإن�ضان  اأّن  تعلم  اأفال 
واالأدبي اإال اأ�ضا�ضه، واأّن �ضرحه الظاهر النافع ال تبنيه اإال احلرية يف مدر�ضة العامل، 
ا، اإذ يكون اأرباب العلم الناق�ض عادة مّمن ال يدركون وهم  واإال كان علًما ناق�ًضا �ضارًّ

ال يدرون اأنهم ال يدرون؟

قابلوا بني الفتيان والفتيات يف البيوت واملدار�ض حّتى ال�ضن التي يحجز 
فيها عندنا على هوؤالء ويطلق اأولئك، هل ترون الفتيان اأرجح عقاًل واأ�ضلح اأدبًا 
من البنات؟ ال لعمري، فقد قابلنا يف الق�ضم االأّول بني اجلن�ضني فكّن الراجحات. 

بهـــــا مــــراآة  املــــراأة  اإمنـــا 
اأف�سدتها اإذا  �سيطان  فهـــي 

ولك  منـــك  تنظـــره  ما  كـــل 
مــلك فهـــي  اأ�ســـلحتها  واإذا 
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اإذن من اأين يح�ضل هذا الفرق يف ما بعد بني الرجال والن�ضاء؟

وتقييد  العامل،  الفريق يف مدر�ضة  اإطالق هذا  ال�ضبب يف ذلك  اأفلي�ض 
الفريق االآخر؟

اإن الرجال حرموا الن�ضاء اأن يتعّلمن. ثم اتهموهن بنق�ض العقل والدين، 
وتركوهن، بع�ضهن مع البع�ض االآخر، ال يرين الرجال وال ي�ضمعن اأقوالهم فيتفقن 
باأحاديثهم ونتائج اختباراتهم يف العامل، فاأّنى لناق�ض العقل والدين، كما يزعمون، 

اأن يتكّمل من ناق�ض مثله عقاًل وديًنا، اإن كانوا يف تكمل ن�ضائهم راغبني؟

فعّودوا الن�ضاء منذ ال�ضغر يا �ضادتي الرجال اأن ينظروا اإليكم نظرهّن اإىل 
منبع عقل واأدب. عّودوهّن اأن ينظرن اإليكم من حيث الروح ال من حيث اجل�ضد. 

وعّودوا اأنف�ضكم ال�ضرف واالإباء والنبل عند مقابلتهن.

اإّنكم تعّودمت مقابلة ال�ضيدات ال�ضريفات غري امل�ضلمات �ضافرات، وتعّودمت 
ا نزيًها  دت اأولئك ال�ضيدات مقابلتكم واحتامكم احتاًما روحيًّ احتامهّن، وتعوَّ
امل�ضلمات  ال�ضيدات  مع  كذلك  اأمركم  يكون  اأن  هذه  واحلالة  فيمكن  و�ضريًفا 
ال�ضريفات اإذا تعّودمت اأن تروهّن �ضافرات فال�ضافرات اليوم ل�ضن اأ�ضرف فطرة منهّن.

اأّن مقابالتكم امل�ضلمات من القروّيات وهّن �ضوافر وهّن يزدن  اأال ترون 
على مدنّيات اأ�ضعاف، ال توؤذيكم وال توؤذيهن اأدبًا ونباًل، فلماذا تتوقعون االأذى 
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يف مقابلة امل�ضلمات املدنّيات؟

وبني  بينهّن  فرق  وال  للقلوب،  مف�ضدة  املدنّيات  مقابالتكم  كانت  واإذا 
القروّيات اإال بالنقاب، فاأزيلوا النقاب تزل املف�ضدة وت�ضلم من االأذى.

االجتماعات العيلية مراقي العقل واالأخالق، و�سوت للر�سايف

يا �ضّيدي الرجل:

لقد طاملا حرمك حتّجب الزائرات، لّذة االجتماع بعيالك يف ال�ضهرات 
و�ضائر االأوقات، فاإىل اأين تذهب حينئذ؟ قد تذهب لقتل الوقت بحكم ال�ضرورة 
اإىل اأماكن ال خري فيها، وتبقى الن�ضاء وحدهّن، وقد ال يزيد بع�ضهن اأدبًا، األي�ض 
ملا  به خالًفا  اأنف�ضكم  وبلومت  بلومتونا  الذي  النقاب  يرفع هذا  اأن  �ضادتي  يا  اأ�ضلح 
ت�ضهل  واأن  االجتماع،  اأدب  يقت�ضيه  وملا  وم�ضلحتكم،  م�ضلحتنا  ت�ضتوجبه 
االجتماعات ال�ضريفة العيلية، حيث يح�ضل التعارف بني النا�ض ويتكّمل اأدب 

اجلن�ضني؟
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چ   چ    چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ      ڃ   ڄ   نث  تعاىل:  اهلل  قال 
ڇ  ڇمث  ]احلجرات/ 13[.

احلجـاب  هذا  مع  منهم  واملـــراأة  النا�ض  بني  التعارف  يتم  فكيف 
والنقاب؟ وقـال جــــّل جــــالله: نثک  گ  گ   گ  گڳ  

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱمث ]التوبة/ 71[.

ونهيهنََّ  باملعروف  املوؤمنات  اأمر  بالتباعد احلا�ضل  االإ�ضالم  فلماذا يحرم 
نث چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ   تعاىل:  قال  املنكر؟ وقد  عن 

ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  مث ]املائدة/ 79[.

»هوى  اأو  يجتمعان«  ال  ونار  »بارود  بع�ضهم:  قول  من  نخجل  اأن  يجب 
اجلن�ضني يف املجتمعات ال ي�ضبط« فاالجتماع العيلي الذي يتخّلله االإباء واملروءة 
العقلي  والتكمل  والر�ضانة  والوقار  ال�ضرف  اإال  عنه  ينتج  ال  واحلياء،  واالأدب 
والنف�ضي، واإّن من يف قلبه ذرة من ال�ضرف يدرك اأّن ماء احلياء واالأدب، وندى 
العر�ض واملروءة اإذا جريا يف العروق، وامتزجا يف القلوب ال يبقيان فيها اإال عنا�ضر 
اخلري والطهر والعفاف. هكذا االأمر يف العيالت ال�ضريفة من العامل ال�ضافر، فكيف 
ال ننتظر اأن يح�ضل يف قلوبنا التاأثري عينه، فال يرى �ضّيدي الرجل يف قلبه باروًدا 

وال ناًرا وال دخانًا، بل نرى منه باإذن اهلل تعاىل نوًرا وبرًدا و�ضالًما؟
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اآداب  يراعي  ال  مناظر  يل  عر�ض  لو  اأنه  الرجال،  �ضادتي  اأ�ضارح  واإيّن 
املناظرة وال يدفع �ضدمة الربهان اإال بال�ضباب وال�ضتائم، ملا ترّددت يف القول اأّن 
ذلك اإّنا هو نتيجة جفاء خلق ال يدمثه اإاّل االأدب املكت�ضب من اجتماع اجلن�ضني، 
وال تلّطفه اإال �ضواعر املراأة املوؤثرة احل�ضا�ضة، بل هو نتيجة ف�ضاد قلب ال يطّهره اإال 
اأ�ضعة نف�ضها املطّهرة، وملّا ترّددت يف اعتقادي اأن العامل يف جفاء خلقه وف�ضاد قلبه 

وبذاءة ل�ضانه هو النقاب احلائل بينه وبني اأ�ضباب �ضالحه.

اأّن يف العامل �ضافاًل ينظر اإىل مارم  وليت �ضعري، هل يخطر يف البال 
غريه نظرة �ضوء ومارمه اإىل جانبه؟ اأوال يخطر ببال الرجل حينئٍذ مهما كان دنيًئا 
اأن نظرته ال�ضيئة اإىل مارم غريه اإذن �ضمنٌي منه لغريه يف اأن ينظر اإىل مارمه 
مثل نظرته تلك؟ وهل تخافون يا �ضادتي خوًرا يف نفو�ضكم، ومروءتكم، واإبائكم، 
واآدابكم، اإىل هذا احلد فنجتنب مثل هذه االجتماعات ال�ضريفة ونحن نّدعي اأننا 

اأ�ضرف النا�ض.

  وعلى هذا االفتا�ض اأال يح�ضن بكم اأن تعلنوا وفًقا الأمر ر�ضول اهلل
واإيّن  عليها؟  املر�ضية  النف�ض  لن�ضرة  بال�ضوء  ارة  االأمَّ النف�ض  �ضّد  االأكرب  اجلهاد 
اأرجو منكم اأن تراجعوا البحث الذي اأثبت فيه اأن اأقوى ن�ضري للرجل يف اجلهاد 

االأكرب اأرواح الن�ضاء وتقّربها منه.
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واإحجام عن  بال�ضوء،  اأمارة  اأنف�ض  التعي�ضة من  احلالة  كّنا على هذه  واإذا 
اإعالن اجلهاد االأكرب اأفال يكون ذلك ناجًما عن عدم تكّمل اآدابنا؟ اأوال يجب اأن 
اأبعدنا مدى  النرّية؟ ولو  التي عر�ضتها على ب�ضائركم  بال�ضورة  نتهد يف تكميلها 
ن معه يف جمتمعاتنا امل�ضتكة،  الت�ضور فح�ضبنا اأننا يف حالة تبذل من اخللق، ال نت�ضوَّ

وكل مّنا مع مارمه، فكيف حال املتبذل منا منفرًدا ال رادع له وال رقيب؟

واأّي نفع من هذا احلجاب الفا�ضل يف الظاهر، الرجال عن الن�ضاء، وكثرًيا 
ما �ضمع كثري منكم اأ�ضخا�ًضا ي�ضاأل الواحد منهم عن اأبيه فيقول:

وياله  الفرائ�ض،  له  ترتعد  قول  من  له  يا  الوالدة«؟  �ضدقت  اإن  »فالن 
ا لذلك احلجاب الذي جعل االأم تهان هذه  من نقي�ضه حتتوي كّل النقائ�ض. تبًّ

ا لتلك النف�ض الدنيئة التي تر�ضى بهذه االإهانة. االإهانة، وتبًّ

�ضادتي، غرّيوا من عاداتكم وكونوا يف اجلماعة مع ن�ضائكم لتخل�ض ثقتكم 
وتخل�ضوا من �ضوء الظنون اأو من �ضّر قد يكون.

ته«. قال ر�ضول اهلل : »ُكلُكم راٍع َوكلُّ َراٍع َم�ْضوؤوٌل َعْن َرعيَّ

فاخ�ض اأيها الراعي اأن يعيث الذئب يف قطيعك اإذا انقطعت عنه. وهل 
تعتقد اأن ذلك النقاب امل�ضّمى ذئًبا كاٍف حلماية النعاج من الذئاب؟ اأوال ترى 

تنقريخال لك اجلوُّ فبي�سي واأ�سفري اأن  �سئت  ما  ونقري 



173173 يف االأدلة العقلية يف ال�سفور وحترير املراأة والتجدد االجتماعي

اأن ذلك النقاب اأو الذئب يعيث اأي�ًضا يف اخلراف اإذا كانت بال راع؟ وهل يعرف 
الراعي اأين، اأو كيف، اأو متى يت�ضادف الذئب والقطيع؟ اأو لي�ض خرًيا لكّل راٍع 

رجاًل كان اأو امراأة. اأن يرافق قطيعه ويكون مع اجلماعة فال يوؤذى.

َا ياأكُل الِذْئُب ِمَن الَغنِم  َواإنَّ قال ر�ضول اهلل : »يُد اهلل َعَلى اجَلَماعة 
القا�ضية«.

اإن ذلك مثل النف�ض التي لي�ض لها من نف�ضها راٍع، يروع الذئاب وال�ضباع 
ويجعلهم خراًفا.

�ضادتي و�ضيداتي:

منافعه  بني  وقابلوا  املحا�ضرات.  ال�ضتماع  املختلط  االجتماع  يف  تاأملوا 
اأنا�ضدكم  عليه،  العيلية  االأدبية  املجتمعات  وقي�ضوا  م�ضار،  فيه  كان  اإن  وم�ضاره 
وحتكموا  الب�ضائر  معمية  العادة  اأ�ضر  من  نفو�ضكم  تطلقوا  اأن  �ضادتي  يا  ال�ضرف 

العقل، وحتكموا يف اأي الطريقني اأ�ضلح للجن�ضني.

مانع من االجتماعات  العادة الأنه ال  اأ�ضر  نفو�ضكم من  تطلقوا  اأن  قلت 
العيلية كما بينت اإال العادة.
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وهلل در الر�ضايف �ضاعر العراق القائل:

الن�ضاء  من جهل  مب�ضيبتنا  �ضاعر  اإنك  الكبري،  العراق  �ضاعر  يا  بدع  ال 
النف�ضالهن عن اجلمع لت�ضديد احلجاب، واإنك مل ُتَكنِّ عن املراأة باحلمامة التي 
واأطلق  الزرع،  على  والوقوع  ال�ضجع،  وعلمها  والوداعة،  الطهر  متثال  اهلل  خلقها 
جناحها، اإال لتلقي على االأمة من منرب ال�ضعر العايل در�ًضا مفيًدا خالًدا. وكاأين 
بك تقول فيه، اأيها امل�ضلمون كافة اإذا كانت احلمامة قد تعلمت واأطلقت حريتها، 
ت�ضكتوها  وال  اهلل،  من  لها  التي  حريتها  واأطلقوا  املراأة،  باالأحرى  اأنتم  فعلموا 
فتحرموا نغم روحها اللطيف اأمتكم التي مل يت�ضل بها اجلهل اإال النف�ضال ن�ضائها 
اأن ت�ضمع يف هذه االأمة نغمة االأم احلنون كما ت�ضمع  عن جمع رجالها. فيجب 

نغمة االأب القوي ليتاألف منها النغمة التي لها التاأثري الكامل يف النفو�ض.

اأجل، يجب اأن يكت�ضب االأب من حنان االأم، وتكت�ضب االأم من قوة 
االأب، ليعتدال وياأتلفا ويوفيا وظيفتهما املثلى، واإن مثلهما يف ذلك مثل املق�ض 

بالدنـا يف  عادة  الأ�ســــكو  واإين 
ن�ســـــاوؤنـا  التــــزال  اأّنا  فذلك 
اأنهـم القوم  اأ�ســكو من  ما  واأكرب 

ري�سها  احلمامة  اإعدام  ال�سرع  اأيف 
جناحـها منها  اخلاّلق  اأطلق  وقد 

رمى الدهر منها ه�سبة املجد بال�سدع
تعي�س بجهل وانف�ســاٍل عن اجلمــع
يعّدون ت�سديد احلجاب من ال�ســـرع
واإ�سكاتها فوق الغ�ســون عن ال�سجع
وعلمها كيف الوقــوع على الــــزرع
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الذي ال يح�ضن وظيفته مامل تاأتلف �ضفرتاه متوافقتني. هكذا ياأمر العقل وبهذا 
ياأمر الدين.

اأجل يا �ضيداتي و�ضادتي، واأنا �ضاأبني لكم يف البحث الديني اأن الدين 
ال مينع اجتماع اجلن�ضني يف املجال�ض كما اأنه ال مينعهم يف االأ�ضواق وال يف اجلوامع 
وامل�ضاجد، واإنا مينع اخللوة، ومينع دخول الرجل على الن�ضاء بغري اأذن اأوليائهن. 
قال اأبو عبد اهلل جعفر ال�ضادق : »نهى ر�ضول اهلل اأن ال يدخل الرجال على 

الن�ضاء اإال باأذن اأوليائهن«.

اأنا�ضدكم يا �ضادتي و�ضيداتي اأن ال تفتحوا للمغالطة بابًا فتخلطوا معنى 
اخللوة مبعنى االجتماعات العلنية احلرة باإذن االأولياء وبح�ضورهم، بل اإذا قيل لكم، 
اإن ال�ضيطان ثالث بني املراأة والرجل اإذا خلوا. فقولوا ب�ضوت عاٍل اإن االجتماعات 

ال�ضريفة احلرة حيث يتكمل اأدب اجلن�ضني وعقلهما ملح�ضر املالئكة.

االجتماعات العيلية عندنا ورد بال �سوك

اجلميلة  بالورود  العيلية  االجتماعات  وال�ضيدات  ال�ضادة  بع�ض  ه  ي�ضبِّ
يفوح طيبها، ولكنهم ينفرون مما قد ي�ضوبها اأال وهو الرق�ض باملخا�ضرة الذي ُيرى 

اأ�ضبه �ضيء بال�ضوك للورود.
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اإنهم اأ�ضحاب حق يف نفورهم من ذلك الرق�ض الذي اأ�ضمع به وال اأراه. 
فهو ال يوافق اأخالقنا بل يخالف اآدابنا. واإذا كان امل�ضلح االأعظم م�ضطفى كمال 
الذي اأطرى مبادئه االجتماعية احلرة ونهو�ضه، قد اأباح ذلك الرق�ض، فما خرجت 
هذه االإباحة عن كونها هفوة وهي املانع الذي جعل قومنا يتددون يف قبول املبادئ 

االأخرى احلرة خائفني اأن يكون هذا ال�ضوك مالزًما ذلك الورد.

ولكن يا �ضيدي الرجل، هب ذلك امل�ضلح م�ضطفى كمال، جاوز احلد 
وغاىل يف احلرية، واأدخل الرق�ض اإىل املجتمعات. اأفلي�ض لنا حق االختيار، فننبذ 
وتق�ضري  واأع�ضاء،  �ضدور  العورات من  ومثل ك�ضف  هذه  مثل  ال�ضاذة  احلريات 
اأثواب بدرجة عائبة، والتربج املنايف للر�ضانة، واخللوة بالرجال، وما �ضاكل، ونتخذ 

ما يوافق تربيتنا واأخالقنا؟

احلريات  هذه  �ضفرن،  اإذا  ت�ضتعمل مارمك  اأن  �ضيدي  يا  تخ�ضى  هل 
ال�ضاذة اإن نهيتهّن عنها؟ اإنهّن اإن فعلن ذلك يف مل العالنية، ومل تتمكن من 
منعهن وهّن يف ح�ضرتك، اأن يح�ضرن جمتمعات الرق�ض، فاعلم اأنهن قد يكّن 
فاعالت يف مل اخلفاء واأنت غائب، اأموًرا ال تر�ضى عنها. اإًذا فالغطاء ما كان اإال 

�ضتاًرا ال خري فيه.
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يف الراهبات واأمثالهن عربة ملن اعترب

و�سوت ملحمد عبده، و�سوت للزهاوي

اإن ن�ضاء اأوروبا واأمريكا، اأكرث ن�ضاء االأر�ض اختالًطا بالرجال، واأ�ضبقهن 
متتًعا باحلرية، يتلقني علومهّن العالية مع الفتيان على مقاعد واحدة. هكذا يختلط 
اجلن�ضان يف املعابد، وهكذا يختلطان يف املتنزهات واملجتمعات ويف االأندية العلمية 
حيث تلقى املحا�ضرات وهّن يعلمن اأن العلم العايل يرفع املراأة من منازل ال�ضعة 

وال�ضغار)1(، اإىل مراقي ال�ضرف والكرامة والفخار.

وقد اأخذت االأديبات واملعلمات الغربيات ياأتني بالدنا ويقمن فيها منذ 
زمن بعيد. فال يجوز اأن ندعي اأن ن�ضاَءنا اأ�ضرف منهّن واأعزُّ نفو�ًضا.

اخلالب  احلا�ضر  بزّيهّن  املحجبات  ن�ضاءنا  اأن  ندعي  اأن  لنا  يجوز  بل ال 
ا عن التربج والفتنة من الراهبات  اأكرث �ضرًفا، واأكمل اأدبًا، واأعف نفو�ًضا، واأبعد زيًّ
هّن  كاأنا  احلياة،  هذه  عليهن يف  قّوام  وال  الرجال  عن  انقطعن  اللواتي  ال�ضوافر 
اللواتي عملن بكتاب اهلل و�ضنة ر�ضوله يف العلم والتعليم ويف الزي اإذا خرجن من 

بيوتهّن. وكاأنا نحن االأىل خالفوا.

اإّن كّل من تاأّمل من�ضًفا بعقٍل جمرد عن الهوى يرى ما راأيت.

غار: االنحطاط والذل والهوان )م(. عة وال�ضَّ )1( ال�ضِّ
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بح�ضن  العامل  لهّن  اعتف  وقد  الثقة  كّل  بهّن  يثق  ال  من  بيننا  وهل 
واإنارة  اأخالقهم  وتثقيف  ال�ضغار  بتهذيب  عنايتهّن  �ضديد  عن  ف�ضاًل  ال�ضجايا 

عقولهم.

وهل ينكر اأحد اأنهّن مرجع الفقري، وملجاأ العاجز واملري�ض، وغوث املعوز 
واليتيم؟ اأكان �ضهاًل عليهّن اأن يفعلن ما فعلن يف �ضبيل خري الب�ضر لو كّن يف اأ�ضر 

احلجاب ير�ضفن بقيوده كما يريد �ضيدي الرجل اأن نكون نحن؟

ونحن  وخمولنا  �ضعفنا  عن  كله  العدل  وهو   ، اهلل  ير�ضى  وهل 
الب�ضرية  وقد مالأن  �ضوافر،  وهّن  اأولئك  ير�ضى عن جليل عمل  مّجبات، وال 

منافع واإح�ضانًا؟

انظروا اإىل معاهد العلم التي اأ�ض�ضتها. وهي تنري اأر�ضنا كما تنري النجوم 
و�ضدق  املدارك  و�ضمو  واالإرادة  احلّرية  بقوة  �ضرّيتها  وقد  اإليها  انظروا  ال�ضماء. 
العزمية، جّنات با�ضقة االأغ�ضان نا�ضجة الثمار. وا�ضمعوا من وراء جدران املالجئ 
وال�ضقاء،  البالء  وهدة)1(  اإىل  الق�ضاء  يد  رمتهم  الذين  واملعوزين  االأيتام  دعاء 
فتلقتهم اأيدي مالئكة الرب والعطف الب�ضري ت�ضبع جوعهم، وتك�ضو عريهم، نا�ضلة 

اإّياهم من تلك الوهدة.

ة اأو حفرة. )م( وهدة: ُهوَّ  )1(
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الراهبات  الفئتني  بني  وقابلوا  الرجال،  �ضادتي  يا  هذا  كّل  اإىل  انظروا 
وقد  هوؤالء  تروا  عليهّن،  القّوامني  حرمن  اللواتي  املحّجبات  والن�ضاء  ال�ضوافر، 
عجزن عن ك�ضب قوتهن يتزاحمن على اأبواب املحاكم ال�ضرعية ودوائر التنفيذ 
منك�ضرات القلوب ذليالت النفو�ض ي�ضاألن نفقًة تقيهّن غائلة)1( اجلوع، وبع�ضهّن 
ي�ضتهي الرغيف، واأولئك يطعمن الفقراء واليتامى. اأفال يخ�ضى الرجل اأن تتبّذل 
املراأة التي ال معني لها، اإذا عجزت، وقد منعها احلجاب، عن ك�ضب رزقها احلالل؟

ُل االأَْعَماِل اْلَك�ْضُب احَلاَلُل«. قال ر�ضول اهلل : »اأَْف�ضَ

وقال : »الِعَباَدُة َع�ضَرُة اأَْجَزاٍء ِت�ْضَعٌة ِمْنَها يِف الَك�ْضِب احَلاَلل«.

ھھ   ھ   ھ   ہ       نث  العزيز:  كتابه  يف  تعاىل  اهلل  وقال 
احلالل  للك�ضب  الن�ضاء  فهيئوا   ]32 ۓمث ]الن�ضاء/  ۓ   ے   ے  

لي�ضتغنني به وال يحتجن اإىل غريه.

ر�ضالة  يف  عبده  ممد  ال�ضيخ  املرحوم  املحققني  العلماء  قدوة  وقال 
التوحيد: طالب االإ�ضالم بالعمل كّل قادر عليه، وقّرر اأّن لكّل نف�ض ما ك�ضبت 
ا  وعليها ما اكت�ضبت، فمن يعمل مثقال ذرٍة خرًيا يره، ومن يعمل مثقال ذرٍة �ضرًّ
ا بنف�ضه، اأو مبن يدخل يف  يره، ومل يحظر االإ�ضالم على االإن�ضان اإال ما كان �ضارًّ
واليته، اأو ما تعدى �ضرورًة اإىل غريه، وحّدد له يف ذلك احلدود العامة مبا ينطبق 

)1( غائلة: هلكة. )م(.
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على م�ضالح الب�ضر كافة، فكفل اال�ضتقالل لكل �ضخ�ض يف عمله وات�ضع املجال 
ا متًما  لت�ضابق الهمم يف ال�ضعي حتى مل يعد لها عقبة تعرث بها اللهم اإال حقًّ

ت�ضطدم به.

رحمك اهلل يا �ضيخنا امل�ضلح، وطّيب ثراك، نعم اإّن دين االإ�ضالم مل يتك 
يف �ضبيل ت�ضابق الهمم عقبة يعرث بها امل�ضلمون، ولكن بع�ض علمائنا وفقهائنا اأرادوا 
الت�ضابق يف و�ضع العقبات يف �ضبيلنا فلم يتكوا لنا حركة ما يف الدنيا، ج�ضمانية 
وعقلية، دنيوية ودينية، اإال قّيدوها بقيد كما �ضاوؤوا، وال اأثر لذلك القيد يف الكتاب 
وال يف ال�ضّنة، �ضباق جرى بينهم لو�ضع القيود، وقد ندر من ظهر مثلك ليفّك 
العقبات  ويحدث  القيود،  فوق  القيود  ي�ضع  من  ا  وُكرث جدًّ عقبة،  يزيل  اأو  قيًدا 
بعد العقبات حّتى و�ضلنا اإىل ما و�ضلنا ونفو�ضنا وعقولنا وج�ضومنا وحركاتنا كّلها 
ما دعا  بع�ًضا، ذلك  بع�ضها  تلي  واأم�ضت طريقنا عقبات  قيد،  بقيد فوق  تر�ضف 
اأ�ضحاب العقول ف�ضربوا بتلك القيود عر�ض احلائط راجعني اإىل الكتاب وال�ضّنة 

منبع اخلري وال�ضالح والهدى. وم�ضدر الي�ضر والفالح والنور.

اأفال يجب عليكم اأن تهّيئوا الن�ضاء منذ ال�ضغر الحتمال كوارث الدهر 
االأ�ضرية  ت�ضتطيع  وهل  غري؟  ذو  والدهر  بعدكم  من  بهّن  نزلت  اإذا  ملقاومتها  اأو 
املحّجبة اأن جتاري احلرة ال�ضافرة يف ك�ضب عي�ضها امل�ضروع، وحفظ كونها والوقوف 
يف وجه الفقر املرّوع، ومن منا ياأمن الكوارث ويطمئن اإىل الدهر؟ وهل نعتقد اأن 
اإىل  اأو م�ضتغنية ال حتتاج  اأن تق�ضي حياتها زوجة ينفق عليها  فتاة  يت�ضّنى لكل 
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ذلك؟ واإن مل يت�ضّن للفتاة اأن تق�ضي حياتها زوجة اأو م�ضتغنية وهي غري معّدة 
وم�ضتعّدة للك�ضب احلالل، اأفال يخ�ضى عليها اأن تقع يف �ضر حال ال تر�ضى بها 

نفو�ض الرجال؟

وهل ير�ضي عدل اهلل  اأن نعل نعمة االإ�ضالم على امل�ضلمات وياًل، 
فنحرمهّن الهواء والنور، واحلرية والعلم، وما اأودع اهلل عقولهّن ووجوههّن واأيديهّن 
من القوى، حتى نرى هذا القدر من التفاوت بينهّن وبني اأخواتهّن يف االإن�ضانية؟

اإّنا حّكمناكم يا ق�ضاة االجتماع فاحكموا بالعدل.

ملاذا؟  والدين،  العقل  بنق�ض  تتهموننا  اإّنكم  الرجال،  �ضادتي  يا  اأن�ضفوا 
الأنكم �ضددمت طرق عقلنا اأي حوا�ضنا، وجعلتمونا يف ميط يكتنفه الذل واجلهل، 
فنق�ضت عقولنا ب�ضبب نق�ض العلم، وحرماننا روؤية احلقائق، ونق�ض بالطبع ديننا اإذ 
ال دين حيث اجلهل، فاجلاهل ال ي�ضتطيع اأن يتناول من الدين اإال ق�ضوره، واأي 

نفٍع للق�ضور دون اللباب؟

راأيتم اأيّن قابلت بني الراهبات، وبني املنقطعات من الن�ضاء، فهل ت�ضمحون 
اأي�ًضا، وعددهّن ال يزيد يف �ضوريا ولبنان عن االألف، وبني  بينهّن  اأقابل  باأن  يل 
�ضادتي الرجال القّوامني اأعني غري املتجّددين منهم، الذين مل ت�ضل عقولهم اإىل 

لباب االأمور فبقيت عند ق�ضورها، وهم يبلغون مئات من االألوف؟
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ال اأعتقد اأّن املقابلة مّما ال ي�ضتغنى عنه، فاآثار كّل من الفريقني تدلُّ على 
ناء عقله ونتاج ف�ضله، وقد جاء يف احلديث: »اأَاَل اإِنَّ اهلل َتَعاىَل مَلْ َيدل َعَلى الَباِطِن 

اخَلفيِّ مَن الَعقِل اإِالَّ ِبَظاِهٍر ِمْنُه اأَو نَاِطٍق َعْنُه«.

واإيّن اأتذّكر هنا، حني اأرى ما اأرى من اآثار الراهبات، ما اأنتجه العالمة 
االإيطايل ال�ضهري وكاأيّن اأ�ضمعه وهو �ضارخ ب�ضوت العلم واحلّق: »ما اأكفر الرجل 
اأجلاأه كربه وحب ا�ضتبداده، باملراأة اأن يَزوَر حتى يف علم الت�ضريح قائاًل اأّن نخاعها 

اأحّط من نخاعه«.

املراأة  وواجب  الرجل،  واجب  عنّي  قد  الرجال  �ضادتي  يا  �ضاعركم  اإّن 
ب�ضعره امل�ضهور القائل:

اأّنهن من جن�ضنا  ومع  القوامني،  فمع جتردهّن عن  ال�ضافرات  الراهبات  اأّما    
املتهم بنق�ض العقل والدين، مل يقبلن اأن يكون هذا واجب املراأة وذاك واجب 
الرجل بل، �ضابقن اأفا�ضل الرجال وف�ضليات الن�ضاء، من العامل ال�ضافر الراقي 
الرّب  النفو�ض  وتعويد  العامل،  يف  وال�ضالح  املحّبة  ون�ضر  االإن�ضان  خري  �ضبيل  يف 

والف�ضيلة كما ترون.

علينا والقـــتال  احلــــرب  وعلى الغانيــــات جــــّر الذيــول ُكتب 



183183 يف االأدلة العقلية يف ال�سفور وحترير املراأة والتجدد االجتماعي

اأنتم تنادون بعّي)1( املراأة ونق�ض عقلها ووجوب احلجر عليها وا�ضتعبادها، 
باأفعالهّن وبتعليمهّن  اأبوها وابنها واأخوها، وهّن  واأنتم جتعلونها عبًئا ثقياًل ينوء به 

تلميذاتهن يثبت ما قاله الزهاوي يوم زار بريوت:

يا �ضادتي الرجال:

هل تعتقدون بعد كّل ما ذكر، اأن تتهموا الراهبات ال�ضوافر بنق�ض العقل 
والدين، كما تتهموننا، وهذه اأعمالهن النبيلة واآثارهّن اخلالدة ملء العيون؟

)1( بعي: بعجز. )م(.

للمراأة الف�سل يف العمران ن�ســهدُه
مدر�ســـــٌة لالأبناِء  هـــــي  فاإمّنـا 
تعـــزيٌة للمفجــوع  هـــي  واإمّنا 
اأرٌج له  مطلواًل  الرو�س  واإّنها 

اّتقـدت  قـد  نار  تـارٌة  واإّنهــا 
مملكـٍة اإ�سـالح  اإ�سـالحها  واإّن 
�ســمٌم لهم  قــوم  تاأّخرها  ياأبى 

ال يرفع ال�سعب من اأعماق وهدته 
�سنوته املــرء  يعـّز  اأن  يف  اخلـري 

عمـــراُن مّت  مـا  تقـــّدمها  لوال 
معــــوان لالآبــــاء  هـي  واإمّنــــا 
�ســــلوان للمحـزون  هـي  واإمّنا 
ب�ستان االأثمار  جلــــني  واإنهـــا 
وريحـــــان روح  تــــــارة  واإّنها 
وخ�سران موت  اإهمـالهـــــا  واإّن 
واإميـان ديــــن  لهم  وبالرقــــــي 
ون�سوان عزٍم  اأولو  رجـــــال  اإاّل 
اإن�سان االإن�سان  يه�سم  اأن  وال�سّر 
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اإذا كان اجلواب ال، فلماذا ال؟ األ�ضن مثلنا من جن�ض الن�ضاء؟

بلى، هّن من جن�ض الن�ضاء ولكّنهن مع انقطاعهّن عن الرجال، قد متتعن 
باحلرية واعتمدن على اأنف�ضهن فطلعن بدوًرا يف �ضماء العلم والرقي والكمال.

النف�ض،  وقطع  العمى،  غري  لنا  ي�ضلح  فال  ال�ضقّيات،  نحن  نحن،  اأّما 
واحلب�ض حتت وطاأة غطاء كالكفن اأو يف قف�ض. ال يليق بنا اأن نخرج من خدرنا 

اإال اإىل قربنا.

فلماذا   ]2 ]طه/  چمث  چ   ڃ   ڃ   ڃ   نث  تعاىل:  اهلل  قال 
تكتبون علينا ال�ضقاء با�ضم القراآن وقد جّل عن مثل ذلك؟

اأما حان لنا اأن نعترب فن�ضحو من غرورنا، فرنفع هذه الغ�ضاوة املظلمة عن 
عيوننا، ونرمي بالغرور االأعمى من قلوبنا، ون�ضتيقظ من �ضباتنا القاتل فن�ضابق يف 
نفع الب�ضرية وخري االإن�ضان اأولئك ال�ضيدات واأمثالهّن من العامل ال�ضافر الراقي؟

ملاذا اأخاطب الرجل اأكرث مما اأخاطب املراأة لتحريرها؟

اأخاطب  مّما  اأكرث  الرجل  �ضيدي  اأخاطب  احلجاب،  عبودية  من  للتخّل�ض  اأراين 
رفيقتي املراأة. فاأطلب التداوي بالذي كان هو الداء. اإّن لذلك اأ�ضبابًا عديدة اأذكر 

منها:



185185 يف االأدلة العقلية يف ال�سفور وحترير املراأة والتجدد االجتماعي

اأواًل: اإّن الرجل اعتاد ا�ضت�ضعاف املراأة، واملعونة تطلب من القوي ال من 
ال�ضعيف.

ثانًيا: اإّن الرجل اعتاد بنيله حّرياته يف الع�ضور االأخرية اأن يقطع مراحل 
فاأ�ضبح  فيها،  جتاريه  اأن  املحّجبة  املراأة  ا�ضتطاعت  ما  والكمال  الرقي  نحو  وا�ضعة 
واثًقا باأّن ق�ضّيتها هي ق�ضّيته، واأنهما كما قال الفيل�ضوف االإنكليزي تن�ضن: عمودا 
العيلة، اإذا مال اأحدهما وق�ضر واختل و�ضعه، تداعى �ضقف العيلة وانهار �ضرح 
االجتماع القائم على دعائمها، اأو كما قال فيل�ضوفنا الزهاوي، هما جناحا ال�ضعب 
جناحاه،  ي�ضتِو  مل  فاإن  م�ضتويني،  بجناحيه  اإال  ويطري  �ضعب  يعلو  اأن  ميكن  وال 
علِت ال�ضعوب امل�ضتوية اجلناحني اإىل مراتب العّز، وظّل هو م�ضتلقًيا يتغّنى مبجد 
يرمي  اأن  ي�ضليه  وقد  املنق�ضي،  بجمالها  العجوز  تتغّنى  كما  ال�ضابقني،  اأجداده 
بالكفر واالإحلاد، كّل من عال وت�ضامى وحتّرر وجتّدد، وقد يتغّنى بب�ضاط الريح هازئًا 

بالطيارات املحّلقة، يكّفر خمتعيها والطائرين فيها، قال ال�ضاعر الفيل�ضوف:

اأعرف بقدر احلرية من العبد، واأّن العبيد  اأّن احلّر  ثالًثا: ثبت باالختبار 
لوال جهاد االأحرار املفّكرين ملا نالوا حّريتهم، واأّن العبيد تعّودوا اخلمول واالنعتاق 
من الفرو�ض الواجبة على االأحرار، فقد يخافون احلّرية تخّل�ًضا من تعبهم يف اإيفاء 

حقيقة اخليال  ظّن  غافـــٍل  كم 
جهله من  �سوابه  اأ�ساع  قد  من 

خياال احليــــاة  يف  احلقيقة  وراأى 
�سالال لل�ســـالكني  الهــــوى  عّد 
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واجبهم، اإذا هم اأ�ضبحوا اأحراًرا، واأ�ضحت نفو�ضهم كباًرا.

قال املتنّبي:

منهم  اأكرث  اأحراًرا يف حركاتهم  اأنف�ضهم  يجدون  اآخر  البيان  من  وبوجٍه 
فيما لو حتّرروا، فاحلر مقّيد بقيود من الواجبات وما اأكرثها، والعبد مطلق من اأمثال 

هذه القيود.

ومن الغرابة اأّن بع�ض الب�ضر يعد اخلمول واالنزواء يف اخلدور من ممّيزات 
االأكابر واالأ�ضراف، على اأّن املراأة ال�ضريفة يجب اأن متتاز كما هو االأمر يف العامل 
واخلدر  ال�ضت  الب�ضر، بخالف  وتنفع  تنفعها  �ضريفة  ممّيزة  باأعمال  الراقي،  ال�ضافر 
تالزمهما،  اأن  �ضافلة  و�ضيعة  اأو  خاملة  كانت  مهما  واحدة  كّل  ت�ضتطيع  اللذين 
وهل بقي من فرق وامتياز بيننا االآن يف التحجيب، األي�ض ال�ضافالت متحّجبات 

كغريهّن، فال نعرف نحن يف الظاهر وال ُيعرفن.

والعمل  القول  والو�ضوح يف  ال�ضراحة  ت�ضتدعي  عادة  احلرية  اإن  رابًعا: 
والعبودية متلي عادة على امل�ضتعبد، املكر والرياء فيهما. اإذن فاأنا اأتوّقع املعونة من 

الرجال، اأكرث مّما اأتوقعها من الن�ضاء.

كبـــــاًرا النفــــو�ُس  كانت  االأج�ســـــامواإذا  مرادهــــا  يف  تعبت 
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قراأت مّرة حكاية رمزية نفعتني يف تاأّمالتي، ولعّلها تنفع �ضّيدي الرجل 
اإذا خال اإىل نف�ضه: 

قال الراوي: اإّن رجاًل ظاملًا كان ي�ضتبّد بزوجته م�ضّدًدا يف حتجيبها على 
ق�ضاء  اإىل  مّرة  فدعاها  �ضريفة،  لي�ضت  �ضريفة وهي  با�ضتبداده  يجعلها  اأن  اعتقاد 
�ضاعة يف حديقة منزله، ويف احلديقة حو�ض ماء فيه �ضمك، فلّما جل�ضا على حافة 
كّل  قبل  الدين  ماكرة خمادعة:  لزوجها  وقالت  املراأة حجابها،  اأر�ضلت  احلو�ض 
�ضيء، فاأخ�ضى يا �ضّيدي اأن يكون بني االأ�ضماك ذكر فريى - اأعوذ باهلل - وجهي! 
قال الراوي، ف�ضحك اأحد االأ�ضماك واأنطقه اهلل مبا كّذب اّدعاء الزوجة ال�ضرف 

والتّدين رياًء ومكًرا!

ا  ا، اأخ�ضى جدًّ يا �ضّيدي الرجل، اأنا ال اأعرف طبعك، ولكّنى اأخ�ضى جدًّ
املرائني املتظاهرين بالتدّين والورع)1( البارد، هوؤالء يعرفون اأّن يف اأنف�ضهم نق�ًضا، 
فيح�ضبون اأّنهم يكّملون ذلك النق�ض باملكر والرياء، اأّما ال�ضريف ال�ضريح يف قوله 

وعمله فهو بعيد عن الرياء واملكر.

رُك االأَ�ضَغر«. قالوا:  قال ر�ضول اهلل : »اإنَّ اأْخوَف َما اأََخاُف َعَلْيكم ال�ضِّ
ة َعَلى  َم اجَلنَّ ما ال�ضرك االأ�ضغر يا ر�ضول اهلل؟ قال: »الرياء«. وقال : »اإنَّ اهلل َحرَّ

ج. )م(. َحرُّ )1( الَوَرع: التقوى والتَّ
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ا  ِفيِه ِخرْيً ا�َض  ا�ِض عذابًا يْوَم الِقَياَمِة َمْن ُيري النَّ ُمَراٍء«. وقال : »اأ�ضدُّ النَّ ُكلِّ 
َواَل َخرْيَ ِفيِه«.

خام�ًضا: اإيّن اأخ�ضى اأن ي�ضتهوي بع�ض الن�ضاء، �ضكل احلجاب، �ضكل 
احلجاب احلديث فال يجزن الأنف�ضهّن تركه، لي�ض حل�ضبانه �ضاتًرا وحافًظا لل�ضرف، 
بل الأنه خاّلب فّتان، خالًفا للوجه ال�ضافر يف الزي الر�ضني، فبذلك يكّن قد ثرن 

الرغبة يف الفتنة على الرغبة يف ال�ضيانة.

اأنهم عا�ضوا  الرجال  ننكر على كثري من  ان  بالطبع  ن�ضتطيع  �ضاد�ًضا: ال 
اأحراًرا فتعّلموا و�ضمت اأفكارهم، وعلى كثري من الن�ضاء املحّجبات اأّنهن ع�ضن يف 

جهلهّن م�ضتعبدات، واجلاهل من عادته اأن مييل اإىل ما ي�ضّره ويبتعد عّما ينفعه.

اأّن  معتقدٌة  واإيّن  املتنّورات،  ال�ضريفات  رفيقاتي  اأ�ضاأل  حال،  كّل  وعلى 
عددهّن غري قليل، اأن يع�ضدن كّل فكر حّر يظهر يف �ضبيل خدمتهّن وحتريرهّن، واأن 
يتّفعن اأمام رجالهن وفيما بينهّن عن قبول كّل رياء ترجح فيه العبودية على احلّرية، 

وامتهان املراأة وحتقريها و�ضوء الظن بها على احتامها والثقة بها واالعتماد عليها.
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ال�ضفور يلد االأمهات املنجبات ومناء االأمة ورقيها وليدا رقي االأم

راأيت يف بع�ض ال�ضحف اأّن اأحد منا�ضري احلجاب يتخّوف من ال�ضفور 
اأن ي�ضوق االأمهات اإىل اإهمال تربية اأوالدهن، غري اأننا حني نرى - يف ع�ضر العلم 
والنور هذا - اأّن عدد نفو�ض امللل االإ�ضالمية املحّجبة يف تاأّخر اأو توّقف، ونفو�ض 

امللل ال�ضافرة تت�ضاعف عدًدا يف ع�ضرات ال�ضنوات.

ا �ضبعة  اأّن مدينتي لندن ونيويورك تبلغ نفو�ض كّل منهما عدًّ حني نرى 
بقي يف  ما  واأ�ضعاف  �ضنة،  مئة  قبل  كانتا عليه  ما  اأ�ضعاف  ونيًفا، وذلك  ماليني 

�ضوريا ولبنان وفل�ضطني والعراق من نفو�ض.

حني نرى املدن االأخرى يف العامل ال�ضافر تت�ضاعف مثلهما نفو�ًضا، حّتى 
�ضاقت اأر�ض ال�ضفور باأهلها على رحبها فانت�ضروا يف االأر�ض م�ضتولني مبا خلقت 
االأمم  بلدان  اأو  املحّجبة،  االأمم  بلدان  اأعّدوه من عدة، على  ومبا  قّوة،  عقولهم من 
املتاأّخرة، وهي التي اأم�ضت االأر�ض فيها وا�ضعة على �ضّكانها اجلامدين يف مقدار 

نفو�ضهم، كما جمدوا على العادات يف عقولهم اأو تاأّخروا.

حني نرى احلقائق فنعرف، دون اعتا�ض على حكمة الباري، ودون اإنكار 
وقّلما ميوت  اأّمهاتهم،  ميوتون من جهل  عندنا  االأطفال  ن�ضف  اأّن  االأجل،  حلكم 

عندهم طفل اإال بقدر.
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والنور،  العلم  الع�ضر، ع�ضر  االأمهات يف هذا  اأنبت تلك  ما  نرى  حني 
وال  �ضلكّيات  وتلفونات  وتلغرافات  وغوا�ضات  و�ضيارات  طيارات  خمتعي  من 
واأيونات،  ميكروبات،  كا�ضفي  ومن  وتل�ضكوبات،  وميكرو�ضكوبات  �ضلكّيات، 

وراديوم، واأنوار واأ�ضّعات. وغري ذلك من املده�ضات املذهالت.

املختعني  اأولئك  ال�ضوافر،  االأّمهات  اأولئك  اأنبت  كيف  نرى  حني 
واملختعات، واملكت�ضفني واملكت�ضفات، واملعّلمني واملعّلمات، واالأطباء والطبيبات، 

ثّم نلقي نظرة اإىل اأنف�ضنا واإىل ما اأنبت اأّمهاتنا.

حني نتاأّمل فرنى ونعرف، اأْن ال فرق بيننا وبني ذلك العامل، اإال نقاب 
الن�ضاء، يجب اأن نعرف باأّن االأّم هناك مل تهمل تربية اأوالدها، بل اأح�ضنتها واأّن 
ال�ضّر يف زيادة عدد النفو�ض هناك، ونق�ضانها هنا، اإّنا هو ح�ضن تربية االأم عندهم 

و�ضوء تربيتها عندنا.

ويجب اأن نعرف اأّن ذاك الذئب يعيث اأي�ًضا باأرواح اأطفالنا.

ويجب اأن نعرف الداء الذي ينهك قوانا وي�ضّبب �ضعفنا.

ويجب اأن نعرف ذلك الورع البارد الذي يجّمد عقولنا، والبالء القاتل 
الذي يحيط بنا.
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تنجب  ال  وهي  االأم،  هو  الرقي  وروح  االأمة  روح  اأّن  نعرف  اأن  ويجب 
وال تن�ضئ، اأوالًدا حب�ضوها وقّيدوها و�ضّيقوا عليها وحرموها احلّرية والنور، وكيف 

تنجب اأو كيف حت�ضن تن�ضئة اأوالدها ومل تكن ابنة اأم منجبة؟

اإّن اأمها كانت مثلها خاملة، متنقبة، م�ضتعبدة، اأما نابة من نب فهي اأثر 
الطبيعة وخلق اهلل وندر اأن يكون لالأم فيها يد.

الطيبة من  الثمار  ننكر  اأن  بنا  يليق  ثمارها، فال  تعرف من  االأ�ضجار  اإّن 
اأمهات الغربيني، واإال فقد اأم�ضينا يف بحر من الغرور غارقني.

راأي املرحوم �ضعد زغلول يف ال�ضفور

�ضادتي و�ضيداتي:

ال يخفى على اأحد يف كّل بلد ما طبع عليه فقيد ال�ضرق واالإ�ضالم �ضعد 
امل�ضلمني  خلري  املّتقدة  والغرية  ال�ضامية  والروح  البالغة  احلكمة  من  زغلول  با�ضا 
من  البليغة  الكلمات  بع�ض  اإىل  ت�ضغوا  اأن  بدع  فال  ورفعهم.  واإعالئهم  ونفعهم 
ال�ضائب  �ضعد  راأي  يثبت  مّما  وهي  مي،  النابغة  للكاتبة  االأهرام  يف  ن�ضر  مقاٍل 

بوجوب �ضفور املراأة. قالت: 

»فبا�ضم �ضعد اجتاأت املراأة امل�ضرية على رفع �ضوتها، وحتت لوائه �ضارت 
ويف  واال�ضتقالل،  واحلرية  الوطن  بحياة  وهتفت  ال�ضوارع،  يف  الن�ضاء  مواكب 
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ظّل �ضطوته تلقى اجلمهور ا�ضم املراأة وهتافها وتعّود اأن ي�ضتمع ملطالبها يف تهّيب 
واحتام، وهل من عامل اأقدر على تقدير املراأة من اأّن الزعيم العائد من املنفى، 
احتفاء  على  �ضكًرا  �ضمريامي�ض  فندق  يف  خطابه  ي�ضتهّل  الفخمة،  العودة  تلك 
بقويل  قريب  مفل  يف  خطابي  اأبداأ  اأن  واأرجو  �ضادتي  فيقول:  به  قومه  عظماء 
فيقابل  االأمة  الفخر يف جهاد  ق�ضًطا من  امل�ضرية  للمراأة  »�ضيداتي و�ضادتي« الأّن 
من  ال�ضفور  على  اأقدر  عامل  من  وهل  املتوا�ضل،  احلاد  بالت�ضفيق  الكالم  هذا 
اأن يدخل الزعيم مفل ال�ضيدات بعد عودته من املنفى فياأبى البقاء فيه اإال اإذا 
اأراد فمّد يده  ال�ضيدات املجتمعات ال�ضتقباله و�ضابقت يده ل�ضانه فيما  �ضفرت 
�ضاحًكا ورفع احلجاب عن وجه اأقرب ال�ضيدات اإليه فكان �ضحك وكان ت�ضفيق 
عنوان  اليوم  ذلك  فكان  التحّجب  ذلك  بعد  احلا�ضرات  و�ضفرت  تهليل  وكان 

حترير املراأة«.

اأقوال تافهة للرجال ي�ضرتون بها جبنهم، يف موقف االإقدام على 
ما يوؤثرون

العلماء  وبينهم  و�ضمعت،  راأيت  من  جميع  من  و�ضمعت،  راأيت  ما 
والفقهاء واالأدباء والف�ضالء، واحًدا اآثر احلجاب على ال�ضفور، بل مل اأَر اأحًدا اإال 
رّجح ال�ضفور على احلجاب، واعتف باأنه اأدعى اإىل تقوية امللكات االأدبية واإناء 

املواهب العقلية و�ضعادة العيلة واملجتمع الب�ضري ورقيهما.
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ولكّني راأيت، واأخجل اأن اأقول، اأّن بع�ضهم يخيفه نقد العامة التي جتهل 
م�ضلحتها وهي عدوة ملا جتهل، ت�ضتمد حكمها من اإح�ضا�ضها ال من عقلها، وميكن 
القول اأّن عقولها يف عيونها ال يف اأدمغتها، فهي ال ت�ضتح�ضن ال�ضيء الأنه مطابق 
للحق، واإنا تعتقد ال�ضيء مطابًقا للحق الأنها ت�ضتح�ضنه فلذلك نرى من يخيفه 
نقد العامة، ي�ضّحي ب�ضعادته و�ضعادة مارمه، و�ضعادة اأمته اإر�ضاء لهذا ال�ضنف 
من النا�ض، والويل الأمٍة تنقاد جلّهالها، والويل الأمٍة ال يجروؤ العاقل فيها اأن ي�ضدع 

باحلق الذي يراه بعني عقله.

اأن يجاهد بعزمية ال ي�ضوبها �ضعف يف �ضبيل احلق  يجب على االإن�ضان 
ولئن ُيل�ضق باملجاهد باطل يف البداية، فال بّد له من الفوز يف النهاية، واإّن رجوع 
االإن�ضان عن اجلهاد يف �ضبيل احلق، لي�ض اإال جبًنا واحتقاًرا ملبداأ ال�ضدق الذي 
ل يف القلوب ويحكم ال�ضعوب. ينبغي لالإن�ضان عندما يرى تنازًعا  يجب اأن يتاأ�ضّ
بني احلق والباطل، اأن يحمله كرب نف�ضه على تاأييد احلق ون�ضله، واإزهاق الباطل 

نث ڳ  ڱ   اأن يهتف:   وخذله، ويهتف يف مثل هذا املوقف كما عّلمه القراآن 
ڱ  ڱ  ڱں   ں  ڻ  ڻ    ڻمث ]االإ�ضراء/ 81[.

اأن  عليه  يجب  بل  عنه  وي�ضكت  الباطل  يعرف  اأن  االإن�ضان  يكفي  ال 
يجاهر باحلق اإذا راأى قومه معر�ضني عنه، فقد قال ر�ضول اهلل : »َمْن َراأَى احَلقَّ 
اأخذهم  واأخذ  لهم  ين�ضح  ومل  �ضكت  واإذا  ْخر�ض«.  اأَ �َضْيَطاٌن  َفُهَو  َعْنُه  َو�َضكت 
واأعانهم على غّيهم، كان م�ضداًقا لقوله �ضلى اهلل عليه و�ضلم: »َمَثُل الَّذي ُيِعنُي 
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احلديث  هذا  ف�ّضر  وقد  ِبَذنِبِه«.  ُيَجرُّ  َوُهَو  ى  َتَردَّ َبِعرٍي  َمَثُل  احَلقِّ  َغرْيِ  َعَلى  َقْوَمُه 
ال�ضريف ال�ضيخ عبد القادر املغربي بقوله: اأي اإّن �ضان من يتم�ّضك مبا كان عليه 
قومه من االأباطيل، وهو يعلم اأنها اأباطيل، �ضاأن من يتم�ّضك بذنب بعري قد وقع يف 
حفرة عميقة. ال جرم اأّن البعري اإذ ذاك يجّره معه اإىل الهاوية فيهلك. وهذا �ضاأن 

ذلك امل�ضاير لقومه على االأباطيل، �ضوف يهلك معهم وال ينفعه علمه بباطلهم.

َلُه  َتُقوَل  اأَْن  امِلَ  الظَّ َتَهاُب  تي  اأمَّ ْيَت  َراأَ »اإِذا  وقال �ضلى اهلل عليه و�ضلم: 
َع ِمْنَها«. اإنََّك ظامِلٌ َفَقْد ُتودِّ

واأّي ظامل يف الدنيا اأظلم من جاهل �ضالك على �ضبيل الباطل، يجربك 
على ترك الطريق احلق واتباعه يف ذلك ال�ضبيل.

و�ضمعت من النا�ض من يقول اأّن ال�ضفور عدل وا�ضح وراأي �ضالح وفكر 
ح�ضن، ثّم يعتذر اأنه ال يجروؤ اأن يعّلق هو اجلر�ض، ذلك اجلر�ض الذي راأت الفئران 
اأن تعّلقه يف عنق الهر تخّل�ًضا من �ضّره، متنزاًل بذلك اإىل اخلوف يف �ضبيل احلق، 
كما يخاف الفاأر من الهر، اأو كاأنه منتظر اأن فتاة مثلي تعّلقه! فكان بذلك منق�ًضا 
من نف�ضه الناطقة اإحدى قّوتيها، اأي قوة االإرادة وهي القوة التنفيذية لقوة االإدراك 

والتعّقل واحلكم.

وراأيت بع�ضهم يوؤثر املكر واخلداع، يرى امل�ضتنريين املتجّددين من االأمة، 
فيوؤثر يف مادثته اإياهم ال�ضفور باأح�ضن العبارات، مرّدًدا االأحاديث املثبتة ف�ضاًل 
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عن االآيات، وينحي بالالئمة على اجلامدين املتقهقرين الذين مل ت�ضترن عقولهم 
ا اإّياهم عرثة يف �ضبيل رقي هذه االأمة والعدل فيها بني املراأة  بعد روؤية احلقائق، عادًّ
والرجل، ثّم اأ�ضمع اأنه حينما يرى املتقهقرين ويباحثهم، يدور كمعّلم الهواء دوًرا 
فيحّدثهم رياًء ومكًرا بكل ما ير�ضيهم متنا�ضًيا اأنه حينئذ يف ال�ضرك االأ�ضغر، واإنه 

الأ�ضغر من اأن يكون من القائلني مع االإمام ال�ضافعي ر�ضي اهلل تعاىل عنه:

يا اأيها امل�ضتنريون، يا م�ضابيح االأمة وقادتها، اأّي خري لالأمة من تروؤ�ضكم 
وقيادتكم يف الظاهر، اإذا كان زمام قيادتكم يف يد من يرون ماال ترون؟ اأّي فائدة 
لنا من نور عقولكم اإذا غ�ضيه الرياء وكّدره �ضعف االإرادة؟ اأّي فائدة من عقولكم 

اإن مل حتتموا نفو�ضكم فت�ضدع مبا تاأمر به تلك العقول؟

واأّي نفع من تلك العقول اإذا تدناأت تلك النفو�ض زاحفة اإىل الرياء؟

مّما اأجّلك،  اأّيها املتجّدد املرائي - الأجلُّ اجلاهل ال�ضريح اأكرث  اإيّن - يا 
الأنه يعمل مبا يعتقد اأنه �ضواب، اأّما اأنت فاإّنك تعمل على عك�ض ما تعلم.

ڳ   ڳ   ڳ   گ    گ   گ   گ   نث  تعاىل:   اهلل  قال 
ڳمث  ]البقرة/ 42[.

ي كاإعالين وهذي حقيقتي نهاري ف�سرِّ �سوء  مثل  ليلي  وظلمة 
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ُيْغَفَر  اأَْن  َقْبل  ذنًْبا  �َضْبُعون  لْلَجاِهِل  »ُيْغَفُر  و�ضلم:  عليه  اهلل  �ضلى  وقال 
ِلْلَعامِلِ َذنٌْب َواِحد«.

َو�ضَف  َمْن  الِقَياَمِة  َيْوَم  َح�ْضًرا  ا�ِض  النَّ اأَ�ضدَّ  »اإنَّ  و�ضلم:  عليه  اهلل  وقال �ضلى 
ِه«. َعْداًل َوَعِمَل ِبَغرْيِ

اأكرب بدعة عر�ضت على  ال�ضيخ ممد عبده - رحمه اهلل تعاىل:  وقال 
وظنهم  ودينهم،  اأنف�ضهم  من  الياأ�ض  بدعة  هي  اعتقادهم،  يف  امل�ضلمني  نفو�ض 
ميّر  واإنه ال  له،  ال�ضّر ال كا�ضف  به من  نزل  ما  واأّن  فيه،  العامة ال دواء  ف�ضاد  اأّن 
عليهم يوم اإاّل والثاين �ضر منه. مر�ض �ضرى يف نفو�ضهم، وعلة متكنت من قلوبهم، 
لتكهم املقطوع به يف كتاب رّبهم و�ضّنة نبّيهم، وتعّلقهم مبا مل ي�ضح من االأخبار، 
باالأرواح  فتًكا  العلل  اأ�ضد  عّلة من  وتلك  منها،  ما �ضح  فهم  اأو خطاأهم يف 

والعقول، وكفى �ضناعتها قوله جّل �ضاأنه: نثڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ     
ٿ  ٿمث  ]يو�ضف/ 87[.

وراأيت اآخرين ال يجروؤون اأن يكونوا البادئني يف خلع القدمي البايل، فهم 
طليعة  يكونوا يف  اأن  من  اأ�ضغر  اإنهم  اأثرهم،  ليقتفوا  النا�ض  يتقّدمهم  اأن  يريدون 

الناه�ضني.

وهنا اأرى م�ضافة الفرق بيننا وبني الغربيني الذين بلغوا ما بلغوا من الرقّي، 
فيلتهب قلبي ح�ضرة، ويكاد يذوب.
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انظروا اإىل اإحجام رجالنا عن ال�ضدع باحلق الذي يرونه، وانظروا للمقابلة 
اإىل »غاليليو« ملّا راأى احلق: اأح�ضر اأمام النار وقالوا له: »اإن مل ترجع عن كالمك 
قائاًل اأّن االأر�ض ثابتة فهذا ماأواك« قال غاليلو: »ولكّنها تدور فخري عندي اأن تطفاأ 
حياتي من اأن يطفاأ نور احلق«. واقتحم النار فمات، اأّما ذكره حّي، وراأيه خالد اإىل 

االأبد.

ومنهم من ي�ضند اإىل ن�ضائه اجلهل معتًفا باأنه نا�ضئ من تعودهّن احلجاب، 
فيخ�ضى اأن ي�ضيبهّن بانتقالهّن الفجائي من الظالم احلالك اإىل النور ال�ضاطع، ما 
ي�ضيب اخلفا�ض اإذا اأب�ضر النور، ولكنه عقد النّية على �ضفور بناته اللواتي ي�ضتطعن 
مع علمهّن وتربيتهّن اأن يّتبعنه اإذا تعّودنه منذ ال�ضغر يقول هذا وال يوؤثر يف قلبه 
احلالة  هذه  على  ببقائهّن  يعباأ  وال  باخلفافي�ض،  واأخته  وزوجته  وابنته  اأمه  ت�ضبيه 
املحزنة التي يراها، فاأ�ضاألك يا �ضّيدي اأن تالزمهّن يف النور زمًنا، وعينك ترعاهّن، 

فتعلم اأّن اعتياد النور، اأهون من اعتياد الظالم، وتتالفى بذلك احتمال ال�ضرر.

اإنه يقول ما قال، وال يفتكر اأنه ال يجوز ت�ضبيه الن�ضاء املحّجبات جميعهّن 
والآلئ  درًرا  جوهرهّن،  خللو�ض  بقني،  من  حجابهّن،  مع  منهّن  فاإّن  باخلفافي�ض، 
مكنونات، اإذا حرمت عيونهّن النور، فقلوبهّن طافحة به، فعالم ُيحرُم اليوم مثل 

تلكم ال�ضيدات، تلكم النعمة التي �ضتعطاها البنات.
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يا �ضيدي الرجل:

متنع  اأن  اأفيجوز  وقوعه،  املحتمل  لل�ضرر  دفًعا  املرء  حرية  تقييد  جاز  اإذا 
االأطفال من امل�ضي خوًفا عليهم من ال�ضقوط فيبقوا مقعدين يف اأرجلهم �ضلل.

اأفيجوز اأن ننع الطيارات وال�ضيارات، وال�ضفن من الطريان وال�ضري خوًفا 
من اخلطر املحتمل وقوعه؟ نا�ضني ما هنالك من النفع واأ�ضباب الرقي والعمران؟

تل�ضع  اأن  والع�ضل خوف  النحل  ي�ضتغنوا عن  اأن  النا�ض،  يا خيار  النا�ض،  اأعلى 
اأحدهم نحلة؟ اأعليهم اأن ي�ضتغنوا عن الورد خوف اأن ت�ضوك اأحدهم من الورد 

�ضوكة؟

كثرًيا ما كان الرجال يف اجلاهلية يئدون بناتهم خوف اإمالق)1(، يف�ضي 
نبياًل،  عماًل  لالأ�ضف،  ويا  عندهم،  ذلك  وكان  االأخالق،  يف  التبّذل  اإىل  بهّن 

و�ضّيدنا عمر  مّمن واأدوا اأخواتهم يف تلك االأيام قبل االإ�ضالم.

ابنتك  االأيام  هذه  يف  تدفن  اأن  الرجل،  �ضيدي  يا  لنف�ضك  جتيز  فهل 
حية، خوًفا من فقر واإمالق وتبّذل يف االأخالق؟ وهل يبيح لك دينك وعدلك 
ا؟ وهل حت�ضب ا�ضتبدالك واأد  ا لتتقي �ضرًرا وهميًّ وعقلك، اأن تاأتي �ضرًرا حقيقيًّ
ابنتك بحب�ضها داخل منزلها وحرمانها النور والهواء واأ�ضباب احلياة، نعمة منك 

عليها؟

)1( اإمالق: فقر. )م(.
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ا يا �ضّيدي، فا�ضمع �ضوت الر�ضايف من العراق،  اإّن املن�ضفني يلومونك جدًّ
داوًيا يف االآفاق، اآ�ضًفا مبكًتا:

وال  تباًعا  باحلّريات  يتمخ�ض  مكان  كّل  يف  الكون  اإنَّ  يقول  غريه  و�ضمعت 
ت�ضتطيع قوة اأن متنع احلرية من الظهور حّتى حانت �ضاعتها، وقد ظهرت يف اأوانها 
اإليها  احتاج  مهما  عندنا،  ال�ضتعجالها  داعي  فال  البلدان،  �ضائر  يف  وترعرعت 

امل�ضلمون، اإنها �ضتلدها لهم ال�ضنون.

يقول هذا وقد فاته اأّن احلّرية هي وليدة العزم واحلزم واالإرادة فينبغي لنا اأن 
 : ال نتك اأ�ضبابها غري مهتّمني، وهي اأنفع ما ينفع امل�ضلمني، فقد قال ر�ضول اهلل

»َمْن اَلَيهَتمُّ ِلْلُم�ْضِلمنَي َفَلْي�َض ِمْنُهْم«.

تعليق ال�ضفور على تعميم التعليم والتهذيب،  دور وت�ضل�ضل باطالن
وتهذيب  البنات،  تعليم  تعميم  اأّواًل  يجب  يقولون:  اآخرين  و�ضمعت 

ال�ضباب، تعليًما وتهذيًبا �ضحيحني، وبعدئذ يح�ضن تعميم ال�ضفور.

يقولون هذا، وال يفتكرون اأنهم داخلون يف الدور والت�ضل�ضل الباطلني، اإًذا 
ال يتعّمم تعليم البنات وتهذيب ال�ضباب تعليًما وتهذيًبا �ضحيحني - اإذا افت�ض 

اإمكان ذلك - اإال بال�ضفور كما هو ظاهر لكّل ذي عني.

واأدنا فقـــــد  البنات  واأدوا  املمــــات لئن  قبـــــل  ن�ســـائنا  جميع 
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واأّي اأمة يف الدنيا تعلمت بناتها كّلهن وتهّذب �ضّبانها كلهم تعليًما وتهذيًبا 
�ضحيحني ومل يبق فيها جمرمون ناق�ضون تهذيًبا، اأوجبوا تاأليف احلكومات، الأجل 
زجرهم؟ وهو حّد التعليم والتهذيب، وحّد تعميمها الذي ينتظرون، فننتظر معهم 
و�ضولنا اإليه؟ اإذ اإنا كّلما و�ضلنا اإىل حّد يقولون لي�ض هو احلّد بل ما بعده، وهكذا 
اإىل يوم القيامة، حيث نلقي احلق ويا للخجل بوجوه م�ضتتة   ، من حدٍّ اإىل حدٍّ

وعيون مغم�ضة، وقلوب مفطرة.

بذنب من  العلم،  ق�ضطها من  واأخذت  اأقدمت  ُتوؤخذ من  فلم  ومع هذا 
جمدت وحفظت ق�ضطها من اجلهل؟

بع اجلاهلُة املتعّلمة  ملا تّتبع املتعّلمُة اجلاهلة اإىل الوراء، واإىل الظالم، وال تتَّ
اإىل االأمام واإىل النور؟.

اإىل  اجلهل  وهدة  من  لتنقذها  اجلاهلة  اأختها  بيد  املتعّلمة  تاأخذ  ال  ملاذا 
م�ضتواها، بل تاأخذ اجلاهلة بيد املتعّلمة لتنزلها معها اإىل وهدة اجلهل؟

ملاذا ال تنقذ املتعّلمة اأختها الغارقة يف بحر الغباوة، ولكن تغرق هذه تلك 
يف ذلك البحر؟

ملاذا يوؤخذ الرجل االأديب املهّذب بجرمية الرجل املجرم، فيعد الرجال 
كّلهم جمرمني؟
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واإذا قلنا بال�ضفور، فهل من عاقل عارف �ضنن التدّرج، يظّن اأن هذه االأمة 
ت�ضفر كلها دفعة واحدة؟.

هل ي�ضرق نور احلرية على جميع النا�ض يف اآٍن واحد؟

اأّن الالئقات بال�ضفور وم�ضتحّقاته ي�ضفرن،  اإذا قلنا بال�ضفور، فنحن نعلم 
اأّما غريهن، فعليهّن اأن ينتظرن يوم ا�ضتحقاقهّن، وهكذا رويًدا رويًدا حّتى ت�ضل 

�ضم�ض احلرية اإىل اأعلى العر�ض، فيعّم نورها االأمة جمعاء.

هلل ما اأ�ضعد تلك ال�ضاعة! اإّن فيها �ضعادة االأمة كاملة.

اجلامدات موميات، واملتجددات نرّيات

كثرًيا ما راأينا باأّم العني يف اجلرائد والر�ضائل واملجالت امل�ضّورة ال�ضّيدتني 
اجلليلتني حرم املرحوم فقيد م�ضر وفقيد االإ�ضالم العظيم �ضعد با�ضا زغلول، وهدى 
هامن �ضعراوي واأمثالهما الكثريات من ف�ضليات ال�ضيدات امل�ضلمات ال�ضاعيات 
جلباب،  وال  خمار  وال  مالءة  بال  قّبعات  الب�ضات  م�ضر،  يف  املجتمع  الإ�ضالح 
االإ�ضالم  اأّنهّن يف  اأم  ب�ضرفهّن وقدرهّن؟  اأخّل هذا  ال�ضفور، فهل  متام  و�ضافرات 
رفيقاتهّن من علمهّن وف�ضلهّن  اإىل  الظالم وهّن مر�ضالت  والبدور يف  كالنجوم 

اأنواًرا؟ »اإنَّ َخرْيَ االإ�ْضاَلِم َمْن نََفَع االإ�ْضاَلَم«.
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بنق�ض  املو�ضومات  بع�ض اخلامالت اجلامدات  االإ�ضالم من  يرجو  وهل 
ال�ضيدات  هوؤالء  مثل  من  يرجو  مّما  اأكرث  و�ضالًحا،  ونفًعا  خرًيا  والدين.  العقل 

الفا�ضالت اجلليالت املتجّددات؟

 دونكم ب�ضعة اأبيات من حتّية اأمري ال�ضعراء لهّن. قال:

�ضادتي  يا  اجلامدات،  منزلة  هي  وهذه  املتجّددات،  مكانة  هي  هذه 
و�ضيداتي، االأّول قابلهّن اأمري ال�ضعراء بخف�ض اجلبني هيبة لهّن، وو�ضفهّن باأنهّن 
جمّددات جمد م�ضر، واالأخريات و�ضفهّن باملوميات وهي اجلثث القدمية املحّنطة 

التي وجدت يف القبور. فماذا تختن يا �ضّيداتي الن�ضاء اأن تكّن؟

وماذا تريدون يا �ضادتي الرجال اأن تكون ن�ضاوؤكم؟ اأمن املوميات اأم من 
غري  م�ضلمني  يا  اأهّن  ال�ضافرات؟  ال�ضيدات  تلكم  يف  تقولون  وماذا  املتجّددات 

م�ضلمات؟

النرّيات هذي  حيَّ  قْم 
هيبًة جبينــــــــّك  واخف�س 
جمــدها جتــــــــــّدد  م�سُر 
اجلمــود من  النافـــــــراِت 
جوامـــــًدا بينهـــّن،  هل 

اخلرّيات احل�ســــاَن  حيِّ 
ـَرات املتحـــ�سـ للخـــــــّرد 
املتجــــــــّددات بن�ســــائها 
املمــات �ســــــــبح  كاأنه 
املوميــــــاِت وبني  فـــــرٌق، 
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ويح�ضن بي االآن اأن اأذكر اأبياًتا، من ق�ضيدة ال�ضاعر االجتماعي اأحمد 
الكا�ضف يف ا�ضتقبال حافل لل�ضيدات هدى هامن �ضعراوي امل�ضار اإليها، ورفيقاتها 
اجلليالت، ملّا عدن من املوؤمتر الذي عقدته جمعية احّتاد الن�ضاء الدويل يف روما. 

قال:

اأذًنا ـًا منعت وال  هدى �سرِت ال عين
ظعينٌة وهي  الزهــــراء  بك  ذكرت 

وما كنت يف املـدن التي بك رّحبت 
عادٍة واأغــــالل  تقليـٍد  �ســال�سل 
ن�ســـاوؤه ت  تزكَّ ما  واٍد  واأطيب 

منّزًها  ال�ســـفور  احل�سن  يف  يزّهد 
ولي�س احلجاب ال�سائن اخلدر حمكًما 
بنته الزوج  اإىل  األقـى  اأٍب  ورّب 
وغريًة عليها  ا  حر�سً �سانها  فاإن 
مــراأة  املرء   مـن  حّقا  طلبت  اإذا 
له فاإن�ســــيٌة  ا  اأن�ســيًّ كان  اإذا 
مثلما ي�سراه  االإن�ســان  عّود  اإذا 

اأحاديثك احل�سـنى ومطلعك االأ�سنى 
والظعنا الطهر  ركبـها،  قري�س  حتف 
املدنا فتح  الذي  الغـازي  من  اأقل 
�سهدِت وال طعنا ك�سرت وال حرًبا 
ُيبنى ُخُلٍق  على  ما  ملٍك  واأف�سـل 
ويغري بذات احل�سن اإخفاوؤها احل�سنا
والقطنا اخلّز  احلافظ  النقـاب  ولي�س 
رهنـا اأو  متلك  ما  بيًعا  �ساق  كما 
اأعّد - ومل تذنب - لها بيته �سـجنا
الظّنا بها  ي�سيَء  ال  اأن  حقــها  فمن 
جّنا عنـده  اأ�سبحت  ا  جنًّ كان  واإن 
تعّودت اليمـنى ا�ستوت هي واليمنى
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اأ�ضمعتم يا �ضيداتي و�ضادتي ما يقول رجال م�ضر؟ اأفال يجدر بنا اأن نعترب 
فندرك اأن ال�ضر يف الروح والعمل، ال يف املالب�ض واحللل؟

م�ضاوئ التقليد والعادة

خال�ضة القول، اإيّن راأيت كل من راأيت من النا�ض يوؤثر ال�ضفور ويقول 
به، ولكن راأيت منكم يف الوقت نف�ضه �ضعًفا يف االإرادة، وترّدًدا ال يليق بالرجال 
ذوي العزائم، متنا�ضني اأّن اأ�ضرف قوى املرء قوتا االإرادة والعزمية ال�ضادقة، اللتان 

يجب اأن ت�ضتخدما يف كّل عمل خري ير�ضدنا اإليه العقل والعلم.

اأنهم يتنا�ضون اأّن انتظار االأيام وال�ضنني، حكٌم بالبقاء يف ظلمات اجلهل، 
جائر على بناتنا، ويف النتيجة علينا.

اجلهل  باليا  من  يتهّددكم  ما  فادفعوا  �ضادتي.  يا  الرفع  من  اأهون  الدفع 
والتقهقر بني االأمم قبل وقوعه، اإنه اأهون من رفعه فيما بعد. وهل من العدل، اأن 
نقّيد بنات اليوم، مبا �ضتنطلق منه بنات الغد؟ ومَل ذلك؟ الأننا ويا لالأ�ضف ن�ضاأنا 
على اجلمود والتّدد و�ضعف العزمية، واعتاد الكثريون مّنا اأن يكونوا عبيد عادٍة ما 
حتّروا �ضّرها وخريها. واإّنا ورثوها عن االأ�ضالف. فحفظوها م�ضونة مقد�ضة، ال متتد 

اإليها يد تعديل وال تبديل.
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اأجل، اإّن بلية ال�ضرق بعاداته، واإننا عبيد ملا ورثنا، عبيد ملا راأينا فيما يعنى 
العادات.

يدّل على هذا، اأننا نحن الب�ضر، بحكم العادة املوروثة عن االأجداد، عبدنا 
كانت  االأم  اأّن  حتى  الب�ضائر،  عمي  كّنا  وقد  النار،  عبدنا  البقر،  وعبدنا  احلجر، 
تقذف بولدها اإىل النار اإر�ضاًء للنار، وتذبح ابنها بيدها قربانًا للوثن. اأجل، راأينا ما 
اتبع الب�ضر من عادات فا�ضدة م�ضرة، فهل يجوز لنا اأن نعّد اإجماع مّتبعي تلك 

ار �ضوابًا؟ العادات يف زمانهم على الفا�ضد وال�ضّ

راأينا كلَّ هذا، ولكن كلَّ عقيدة، وكلَّ دين، كلَّ عادة، وكلَّ مذهب، كلَّ 
لبا�ض، وكلَّ تقليد، قد تطّور مع الزمان بالن�ضبة اإىل رقي العقول، و�ضمو املدارك، 
وعلو الهمم والعزائم، وقوة االإرادة، حّتى و�ضلت الب�ضرية اإىل ما و�ضلت اإليه من 

املدنية والكمال.

اإىل  مدنّيتها  ترجع يف  الب�ضرية  اإّن  القائلني؟  مع  القول  اأ�ضتطيع  واإيّن ال 
الب�ضرية،  ع�ضور  اأرقى  اأّن  اإىل  للواقع،  خالًفا  ي�ضري  االعتقاد،  هذا  الأّن  الوراء، 
من  فيه  ما  مع  التواريخ،  بطون  يف  اأمامنا  املائل  احلجري،  الع�ضر  اآدابًا،  واأف�ضلها 

الهمجية.

نعود  اأو  خاملني  �ضنلبث  اإّنا  الب�ضرية،  فيالتع�ض  اعتقادنا،  هذا  كان  اإن 
القهقرى بداًل من اأن ن�ضري اإىل االأمام، مع االأمم الناه�ضة يف طريق التجّدد والتطور.
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ويا لتع�ضنا اإذا مل نَر اأمهاتنا وزوجاتنا وبناتنا واأخواتنا، مي�ضني معنا بجبهات 
احة يف طريق احلّرية وال�ضرف واملجد، والتكّمل العقلي واالأدبي. و�ضّ

قال اهلل تعاىل:  نثھ    ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ مث       ]الرعد/ 11[. 
فلنغري ما باأنف�ضنا اإىل اأ�ضلح منه، تتغري حالتنا اإىل اأ�ضلح منها.

رّبي، قبل اأن تتوّفى الروح منيِّ مّتع عينيَّ اأن ت�ضهدا، واأذيّن اأن ت�ضمعا، 
اأّن فتيان امل�ضلمني وفتياتهم، االإخوة واالأخوات، كال الفريقني املثل االأعلى يف 
االأخالق واالآداب، كالهما �ضافر يبادل االآخر االحتام فكًرا وقواًل وفعاًل، وكلٌّ 
اآخٌذ بيد االآخر، ي�ضريان يف طريق املجد، بوجوٍه طافحٍة مباء املروءة واحلياء، المعة 

بنور الف�ضيلة والعفاف.



الق�سم الثالث

يف الأدلة الدينيـة

يف ال�سفور وحترير املراأة والتجدد االجتماعي

ويتخللها اأدلة دينية الأن العقل والدين

متاآزران مت�سامنان يف احلق ال يفرتقان





اأ�ضول الدين وكتب التف�ضري

�ضادتي و�ضّيداتي:

ثّم  واالإجماع،  وال�ضّنة  الكتاب  اأربعة:  االإ�ضالم  يف  الدين  اأ�ضول  اإن 
القيا�ض على مذهب ال�ضّنيني، والعقل على مذهب ال�ضيعّيني.

اأقول هذا الأّن خطابي موّجه للم�ضلمني عامة، ال لفئة منهم خا�ضة.

فلنبتدئ بالبحث يف اآيات الكتاب.

والتي  واملف�ّضرين،  الفقهاء  حديث  عليها  دار  التي  الكتاب  اآيات  اإّن 
 . النبي  بن�ضاء  تان  خمت�ضّ اآيتان  لها.  خام�ض  ال  اأربع،  مو�ضوعنا،  يف  تدخل 
اآيتني، ما  واآيتان للم�ضلمات عامة. �ضاأذكرها بن�ضو�ضها، واأنقل باحلرف بعد كّل 

ذكر ب�ضاأنهما يف كتب التف�ضري التي راجعتها وهي:

التف�ضري املو�ضوم باأنوار التنزيل، واأ�ضرار التاأويل للقا�ضي البي�ضاوي.

تف�ضري القراآن اجلليل امل�ضّمى: لباب التاأويل يف معاين التنزيل، لالإمام 
عالء الدين ال�ضويف املعروف باخلازن.

يف الأدلة الدينية  يف ال�سفور وحترير املراأة 
والتجدد الجتماعي
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اهلل  عبد  لالإمام  التاأويل،  وحقائق  التنزيل،  مبدارك  امل�ضمى:  التف�ضري 
الن�ضفي وهو حا�ضية على تف�ضري اخلازن.

الطرب�ضي.  لالإمام  القراآن،  تف�ضري  يف  البيان،  جممع  امل�ضمى:  التف�ضري 
و�ضاأبني بعد نقلي تف�ضري االآيتني االأوليني. ثم بعد نقلي تف�ضري االآيتني االأخريني، 

امللحوظات التي اقت�ضتها احلال.

اآيتا احلجاب والقور يف البيوت خمت�ضتان بن�ضاء النبي 
واأقوال املف�سرين الكرام، ونظرات يل فيها

الثالثة واخلم�ضون  الثانية والثالثون، واالآية  فاالآيتان االأوليان هما، االآية 
من �ضورة االأحزاب:

نث ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  
الراء(    ڃ  ڃ  ڃ  چ   القاف و�ضكون  .  ڃ )بفتح  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  
چ  چ  چڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ      ڈ  
گ   گ   .  گ  گ   ک  ڑ  ک  ک    ڈ  ژ    ژ  ڑ     
ڳ    ڳ   ڳ  ڳ  ڱڱ  ڱ    ڱ  ں         ں  ڻمث    ]االأحزاب/ 32 - 34[.

ڻ      ں   ں   ڱ    ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ  گ   نث  و 
ڻ   ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  
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ےے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇۋ  
ائائ   ى   ى   ې   ېې   ې   ۉ    ۉ   ۅ   ۅ   ۋ  
ىئ    ىئىئ   ېئ   ېئ   ېئ    ۈئ   ۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ   وئ   وئ   ەئ    ەئ  

ی  ی  ی  ی  جئمث ]االأحزاب/ 53[.

فاإليكم اأيها ال�ضادة من التف�ضري ما يتعلق باالآية االأوىل:

قال البي�ضاوي �ضفحة )557(: »ڃ   ڃ  ڃ« من وقر يقر وقاًرا، 
اأو من قرَّ يقرُّ ُحذفت االأوىل من راَئي اإقرْرَن ونقلت ك�ضرتها اإىل القاف فا�ضتغني 
بها عن همزة الو�ضل، اأو من قار يقار )اأي م�ضى على اأطراف قدميه لئال ي�ضمع 

�ضوتهما(.

اأهل وقار  اأي كنَّ  الوقار  اأمر من  وقال اخلازن �ضفحة )605(: »قيل هو 
و�ضكون«

َيقُر  َوَقر  اأو من  يقار  قار  اأ�ضله من  »َقْرَن«  الن�ضفي �ضفحة )605(:  وقال 
وقاًرا، اأو من قرَّ يقرُّ حذفت االأوىل من رائي اقررَن قراًرا من التكرار ونقلت ك�ضرتها 

اإىل القاف.

ال  اأي   .]33 ]االأحزاب/  چمث  چ   چ   چ   نثڃ  
تتبختن يف م�ضيتكن تربًجا مثل تربج الن�ضاء يف اأيام اجلاهلية القدمية. قيل هي 
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ما بني اآدم ونوح عليهما ال�ضالم، وقيل الزمان الذي ولد فيه اإبراهيم، كانت املراأة 
تلب�ض درًعا - اأي قمي�ًضا - من اللوؤلوؤ فتم�ضي يف و�ضط الطريق وتعر�ض نف�ضها 

على الرجال.

وقال اخلازن �ضفحة )605 و606(: »التربج هو التك�ضر والتبخت والتغّنج 
واإبراز املحا�ضن للرجال. قبل اجلاهلية االأوىل هو ما بني عي�ضى وممد . وقيل 

هو زمن داود و�ضليمان عليهما ال�ضالم«.

خلقها  فريى  اجلانبني  خميط  غري  الدرر  من  قمي�ًضا  تلب�ض  املراأة  كانت 
منه، وقيل كان يف زمن نرود اجلّبار، كانت املراأة تتخذ الدروع من اللوؤلوؤ فتلب�ضه 
ومت�ضي به و�ضط الطريق لي�ض عليها �ضيء غريه وتعر�ض نف�ضها للرجال. وقيل اإنَّ 
ال�ضهل واالآخر ي�ضكن اجلبل،  اأحدهما ي�ضكن   كان  اآدم  بطنني من ولد 
ال�ضهل  ن�ضاء  الن�ضاء دمامة )اأي قبح( وكانت  وكانت رجال اجلبال �ضباًحا ويف 
اأتى رجاًل من اأهل ال�ضهل واأّجره نف�ضه  اإبلي�ض  �ضباًحا ويف الرجال دمامة، واإنَّ 
وكان يخدمه واّتخذ �ضيًئا مثل الذي يزّمر به الرعاة، فجاء ب�ضوت مل ي�ضمع النا�ض 
مثله، فبلغ ذلك من حولهم، فاأتوهم ي�ضتمعون اإليه، واتخذوا عيًدا يجتمعون اإليه 
يف ال�ضنة فتتربج الن�ضاء للرجال وتتزّين الرجال لهّن. واأن رجاًل من اأهل اجلبل 
هجم عليهم يف عيدهم ذلك، فراأى الن�ضاء و�ضباحتهن، فاأتى اأ�ضحابه فاأخربهم 
تعاىل:  قوله  فذلك  فيهّن،  الفاح�ضة  وظهرت  معهم  فنزلوا  اإليهم  فتحّولوا  بذلك 
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نثڃ  چ  چ  چ  چمث . اأّما اجلاهلية االأخرى فقيل اأنها جاهلية 
الف�ضوق والفجور يف االإ�ضالم.

اأن  الوراء،  اإىل  الرجوع  ويريد  القدمية،  باالأزمنة  يتغّنى  مّمن  اأرجو  قلت: 
تلك  يف  االأخالق  كانت  وكيف  الترّبج،  كان  كيف  الرواية،  �ضحت  اإن  يرى، 
االأزمنة، زمن اإبراهيم وداود و�ضليمان عليهم ال�ضالم، والزمن الذي مّر بني عي�ضى 

. وممد

وقال: نث  ڎ    ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ     ڑ  کمث ]االأحزاب/ 33[ 
ن�ضب على النداء وعلى املدح وفيه دليل على اأّن ن�ضاءه من اأهل بيته.

فقال  البيت،  اأهل  تف�ضري  يف  اختلفوا   :)246( �ضفحة  الطرب�ضي  وقال 
عكرمة اأراد اأزواج النبي الأّن اأول االآية متوجهه اإليهّن، وقال اخلدري واأن�ض: اإّن 
ة بر�ضول اهلل وعلي وفاطمة واحل�ضن واحل�ضني عليهم ال�ضالم، وعلى  االآية خمت�ضّ

ة بهم لبطالن تّعلقها بغريهم. هذا ذهبت ال�ضيعة فثبت اأّن االآية خمت�ضّ

ڳ    ڳ     گ   گ    گ   گ   نث   :)557( البي�ضاوي  وقال 
من  عليهّن  اأنعم  مبا  تذكري  هو   ]34 ]االأحزاب/  ڱمث   ڳ   ڳ  
حيث جعلهّن من اأهل بيت النبّوة ومهبط الوحي مّما يوجب قوة االإميان واحلر�ض 

ا على االنتــهاء واالئتمار فيما كلفن به. نثڱ    ڱ  ں         ں   على الطاعة حثًّ
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ڻمث  ]االأحزاب/ 34[ اأي يعلم من ي�ضلح لنبّوته ومن ي�ضلح اأن يكون من 
اأهل بيته.

االآية،  هذه    النبي  ن�ضاء  يف  نزلت  فلّما  والبي�ضاوي:  الن�ضفي  وقال 
ڻ   ڻ   نث  االآية:  فنزلت  �ضيء  فينا  نزل  فما  امل�ضلمني  ن�ضاء  قالت 
ہ   ہ   ہ   ہ    ۀ   ۀ  
ے    ے   ھ   ھ   ھ    ھ  
ۓ ۓ ڭ ڭ  ڭ  ڭ  
ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ  

ۅمث  ]االأحزاب/ 35[.

واإليكم من التف�ضري ما يتعّلق باالآية الثانية:

ذكر املف�ّضرون امل�ضار اإليهم لتنزيلها اأ�ضبابًا اأربعة:

مالك  بن  اأن�ض  عن   )617( ال�ضفحة  يف  اخلازن  ذكر  االأّول:  ال�ضبب 
مبتنى  نزل يف  ما  اأّول  اأنزل، وكان  باحلجاب حني  النا�ض  اأعلم  »اإيّن  قال:  اأنه 
فدعا  عرو�ًضا،  بها    النبي  اأ�ضبح  بنت جح�ض، حني  بزينب    اهلل  ر�ضول 
القوم فاأ�ضابوا من الطعام. ثّم خرجوا وبقي رهط عند النبي  فاأطالوا املكث 
فقام النبي  فخرج وخرجت معه لكي يخرجوا، فم�ضى النبي  وم�ضيت 
معه حّتى جاء عتبة حجرة عائ�ضة، ثّم ظّن اأنهم قد خرجوا، فرجع ورجعت معه، 
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حتى اإذا دخل على زينب فاإذا هم جلو�ض مل يقوموا، فرجع النبي  ورجعت، 
حتّى اإذا بلغ عتبة حجرة عائ�ضة وظّن اأنهم قد خرجوا، فرجع ورجعت فاإذا هم قد 

خرجوا ف�ضرب النبي  بيني وبينه بال�ضت واإنزال احلجاب«.

ال�ضبب الثاين: قال اخلازن والن�ضفي �ضفحة )168( عن ابن عبا�ض اأن 
اأنا�ًضا من امل�ضلمني كانوا يتحينون طعام ر�ضول اهلل  فيدخلون عليه قبل الطعام، 
ويقعدون ناظرين اأي منتظرين الإناه، اأي الإدراكه اأو لوقت الطعام و�ضاعة اأكله، ثم 

ال ياأكلون وال يخرجون وكان ر�ضول اهلل  يتاأذى بهم فنزلت االآية.

و�ضويق)1(  بتمر  زينب  على  اأومل    النبي  اأن  »روي  الن�ضفي:  وقال 
اأفواًجا ياأكل فوج ويخرج،  اأن يدعو بالنا�ض، فتادفوا  اأن�ض بن مالك  و�ضاة واأمر 
ثم يدخل فوج« اإىل اأن قال: يا ر�ضول اهلل، دعوت حتى ما اأجد اأحًدا اأدعوه، فقال: 
  ارفعوا طعامكم، وتفرق النا�ض وبقي ثالثة نفر يتحدثون فاأطالوا، فقام ر�ضول اهلل
ليخرجوا. فطاف ر�ضول اهلل  باحلجرات، و�ضلم عليهن ودعون له ورجع، فاإذا 
ًيا  الثالثة جلو�ض يتحدثون، وكان ر�ضول اهلل  �ضديد احلياء فتوىل، فلما راأوه ُمَتَولِّ

خرجوا فرجع. ونزلت االآية.

اأزواج  اأن  عائ�ضة،  »عن   :)617( �ضفحة  اخلازن  قال  الثالث:  ال�ضبب 
النبي  كن يخرجن يف الليل اإذا تربزن اإىل املنا�ضع، اأي املوا�ضع اخلالية لق�ضاء 

)1( �ضويق: طعام ي�ضنع من دقيق احلنطة اأو ال�ضعري. )م(.
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 : للنبي  يقول    وكان عمر  وا�ضعة،  اأر�ٌض  اأي  اأفيح  احلاجة. وهي �ضعيد 
ْب ن�ضاءك، فلم يكن ر�ضول اهلل  يفعل، فخرجت �ضودة بنت زمعة زوج  َحجِّ
النبي  ليلة من ليايل ِع�ضاًء، وكانت امراأة طويلة، فناداها عمر: »اأال قد عرفناك 

يا �ضودة، حر�ًضا على اأن ينزل احلجاب فاأنزل اهلل احلجاب«.

وقال اأي�ًضا عن اأن�ض وابن عمر، اأّن عمر قال: » وافقت رّبي بثالث قلت: 
نثۉ  ې   اإبراهيم م�ضلى فتنّزلت االآية:  يا ر�ضول اهلل لو اّتخذت من مقام 
ې  ې   ې مث ]البقرة/ 125[،  وقلت: يا ر�ضول اهلل يدخل على ن�ضائك 
ن�ضاء  واجتمع  واحتجنب،  االآية،  فنزلت  يحتجنب،  اأن  اأمرتهّن  فلو  والفاجر  الرّب 
النبي  يف الغرية فقلت: ع�ضى ربه اإن طّلقكَن اأن ُيْبِدَلُه اأزواًجا خرًيا منكّن، 

فنزلت االآية كذلك«.

ال�ضالة  عليه  اإنه  »قيل  البي�ضاوي �ضفحة )562(:  قال  الرابع:  ال�ضبب 
وال�ضالم كان يطعم ومعه بع�ض اأ�ضحابه، فاأ�ضابت يد رجل يد عائ�ضة، َفَكِرَه النبي 

عليه ال�ضالة وال�ضالم ذلك فنزلت االآية«.

قلت: يفهم من هذا اأّن امل�ضلمني وامل�ضلمات، كانوا يجل�ضون يف املجال�ض 
وعلى املوائد مًعا.

وقال اخلازن �ضفحة )618(: مل يكن الأحد بعد اآية احلجاب اأن ينظر اإىل 
امراأة من ن�ضاء ر�ضول اهلل  متنّقبة كانت اأو غري متنّقبة.
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قلت: اأَومل ينظر النا�ض بعد اآية احلجاب اإىل �ضّيدتنا عائ�ضة، ملّا كانت على 
راأ�ض اجليو�ض داخل املعمعة، حيث قطع كما ُيروى على خطام)1( جملها �ضبعون 

يًدا؟

ېئ  ېئ   ېئ   ۈئ   ۈئ  نثۆئ  تعــــــاىل:  قـــوله  �ضــبب  اأّما 
ىئمث    ]االأحزاب/53[.

قال اخلازن والن�ضفي �ضفحة )618(: اإّن طلحة بن عبد اهلل من اأ�ضحاب 
ر�ضول اهلل  قال: »اإذا ُقِب�َض َر�ُضوَل اهلل  فالأنكحنَّ عائ�ضة«.

وقال الطرب�ضي �ضفحة )250(: قيل اإّن رجلني قاال، اأينكح مّمد ن�ضاءنا 
وال ننكح ن�ضاءه، واهلل لئن مات لنكحنا ن�ضاءه، وكان اأحدهما يريد عائ�ضة واالآخر 
 وبعد وفاته تطييًبا  النبي  اأّن ذلك مّرم يف حياة  فاأخرب اهلل  اأّم �ضلمة،  يريد 
على  غريته  تفرط  من  النا�ض  من  فاإّن  ل�ضكره.  وا�ضتفراًغا  لقلبه  وت�ضريًرا  لنف�ضه 

حرمته، حّتى يتمّنى لها املوت قبله، لئال ُتنكح بعده.

وقال الن�ضفي واخلازن �ضفحة )618(: اإّن ال�ضمري يف �ضاألتموهّن لن�ضاء 
ر�ضول اهلل ، بداللة بيوت النبي الأّن فيها ن�ضاءه.

)1( ِخطام: احلبل الذي ُيقاد به البعري. )م(.
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املف�ضرون جممعون على اأن اآية َقرَن واأية احلجاب خمت�ضان بن�ضاء
النبي واالأدلة على اخت�ضا�ضهما بهن

االآيتني  هاتني  اأّن  على  مّتفقني  والفقهاء  املف�ضرين  ثقات  اإّن  قلت: 
تنزيلهما  اأ�ضباب  املف�ّضرون يف  اختلف  وقد  دون غريهّن،  النبي  بن�ضاء  تان  خا�ضّ
على ما نقلت، فبنّي كّل ما بلغه من االأخبار املروّية، ولكّن االأ�ضباب التي ذكروها، 
ال  بهّن  ا  خمت�ضًّ يكون  اأن  عن  منها  واحد  يخرج  ال  بّيًنا،  اختالًفا  اختالفها  مع 
ينطبق على غريهّن، ويف ن�ض االآيتني عينه، ت�ضريحات بذلك جلية، وهي »يا ن�ضاء 
النبي، بيوت النبي، اأهل البيت، وما كان لكم اأن توؤذوا ر�ضول اهلل، وال اأن تنكحوا 

اأزواجه من بعده اأبًدا«.

وقد �ضّرح الن�ضفي يف تف�ضريه، اأنه ملّا نزلت االآية يف ن�ضاء النبي ، قالت 
ن�ضاء امل�ضلمني فما نزل فينا �ضيء فنزلت االآية »اإّن امل�ضلمنَي وامل�ضلمات...«.

ن�ضاء  قالت  ملا  جميعهن،  امل�ضلمات  االآيتان  هاتان  ت  عمَّ لو  وقلت: 
 بعد نزولها، فما نزل فينا �ضيء، ومَلَا نزلت حينئٍذ االآية »اإن  امل�ضلمني للنبي 

امل�ضلمني وامل�ضلمات.....«.

وقلت: اأال ترى الفرق بني االآيتني املنّزلتني لن�ضاء النبي، واالآية املنّزلة 
بعدهما للم�ضلمات؟.
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نقابًا واإن من القواعد  اآية امل�ضلمات حجابًا وال  وقلت: مل يذكر اهلل يف 
الفقهية: »ال ين�ضب اإىل �ضاكت قول«.

وقلت: اإّن �ضّيدنا عمر، ذلك احلكيم الذي كان يدرك ما يف حجاب 
تويف  اأن  بعد  دعا،  والذي  لالأمة،  وال�ضرر  الع�ضر  من  جميعهّن  امل�ضلمات 
النبي ، امراأته اأم كلثوم لتاأكل معه ومع ر�ضول �ضلمة بن قي�ض، والذي له يف 
نزول اآية احلجاب اليد الطوىل، ما قال ر�ضي اهلل عنه للنبي : »احجب ن�ضاء 

امل�ضلمات« واإّنا قال: »احجب ن�ضاءك« فنزلت االآية.

وقلت: لو كانت اآية احلجاب نزلت عامة جلميع الن�ضاء، ملا لزم اإنزال اآية 
الغ�ّض من الب�ضر، و�ضرب اخلمر على اجليوب، وعدم اإبداء الزينة اإال ما ظهر منها.

ما  مع  للن�ضاء جميًعا،  عاّمتان  االآيتني  اأّن  يّدعي  من  اإّن كل  عليه،  بناًء 
فيهما من الت�ضريحات اجللّية، وبعد كّل ما ذكر، فقد اأراد ما مل يرده اهلل، واأحدث 

ع�ضًرا ال يوافق م�ضلحة االأمة، وال ميكن معه ال�ضري احلق يف طريق احلياة.

اإىل  ينظر  اأن  اآية احلجاب  بعد  مّر، مل يكن الأحد  قال اخلازن، كما  فقد 
 ، امراأة من ن�ضاء النبي  متنّقبة كانت اأو غري متنّقبة، فلو كان اأمر )َقرن( من َقرَّ
واأنه  اإليهّن ولو متنّقبات،  النظر  الن�ضاء، وكان ال يجوز  اآية احلجاب كل  وعّمت 
ال يجوز نكاحهّن بعد اأزواجهَن، لكان ما يحدث من خروج املتنّقبات يف املدن، 
اإليهّن، ولكان ما يعقد من نكاح االأرامل  وهّن ميالأن االأ�ضواق واحلقول، والنظر 
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واملطّلقات يف كّل مكان، من املنكر والع�ضيان، ولنُدَر معاذ اهلل يف االإ�ضالم، من 
مل يرتكب هذا املنكر.

غري اأنه على افتا�ض القول، خالًفا للن�ض ولكّل ما ذكر، اأّن اآية الن�ضاء 
اأفلي�ض من  اأو خا�ضة،  عامة للم�ضلمات جميًعا، فح�ضل ترّدد يف اأن تكون عامة 
الواجب علينا، اأن نقبل من االأقوال والتفا�ضري، ما ي�ضتوجب التي�ضري؟ وهل يجوز 
اأن يح�ضر التي�ضري يف ن�ضاء القرى، وحينما ينتهي االأمر اإىل املدنّيات يغلب الع�ضر 

على الي�ضر، خالًفا ملا قال ر�ضول اهلل ؟

اجتماع الرجال والن�ضاء اأمر واقع وقد اأباحه ال�ضارع

امل�ضلمني  اجتماع  اأّن  ذكرتها،  التي  املف�ّضرين  اأقوال  من  يفهم  وقلت: 
وبينما كان احلال على  واقًعا.  اأمًرا  املوائد، كان  املجال�ض، وعلى  وامل�ضلمات، يف 
اإال من  والرجال  اأن يجتمعن  باحلجاب، ومنعن  النبي  ن�ضاء  اأمرت  املنوال،  هذا 
وراء حجاب باأمر االآية اخلا�ضة بهّن، وما نزل بعدها اآية متنع. ومن القواعد الفقهية 
)االأ�ضل بقاء ما كان على ما كان( و)ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما مل يقم الدليل 

على خالفه(.

وقلت: يدّل على ذلك، اأّن اأمري املوؤمنني �ضيدنا عمر ، مل يتّدد يف 
دعوته اأم كلثوم، بنت علي بن اأبي طالب اإىل االأكل معه ومع ر�ضول �ضلمة بن 

قي�ض.
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 ، قال الطربي: بعث �ضلمة بن قي�ض برجل من قومه يخرب عمر بن اخلطاب
بواقعة حربية، فلّما و�ضل ذلك الرجل اإىل بيت عمر، قال: »فا�ضتاأذنت و�ضّلمت 
و�ضادتني  على  مّتكئ  م�ضح)1(  على  جال�ض  هو  فاإذا  عليه،  فدخلت  يل،  فاأذن 
يف  بهٌو)3(  واإذا  عليها،  فجل�ضت  باإحداهما  اإيلَّ  فنبذ  ليًفا،  م�ضّوتني  اأدٍم)2(،  من 
اإليه خبزة  فاأخرجت  كلثوم غدائنا«،  اأّم  »يا  فقال:  �ُضترٌي.  عليه  بيت  �ضفٍة)4(فيها 
تاأكلني  اإلينا  تخرجني  اأال  كلثوم  اأم  »يا  فقال:  يدق،  مل  ملح  عر�ضها  يف  بزيت، 

معنا؟«.

والن�ضاء،  الرجال  واجتماع  الوجه،  �ضفور  اأّن    عمر  �ضّيدنا  راأى  فلو 
منهيٌّ عنهما ملا دعا امراأته لتاأكل على املائدة معه ومع ر�ضول �ضلمة.

وجاء يف االأغاين واالإتليدي، ومقدمة ابن خلدون، اأّن املدّر�ضات كّن يف 
اأوائل عهد الدولة العّبا�ضية، ين�ضئن يف منازلهّن قاعات ف�ضيحة. ي�ضتدعني اإليها 
ويتناف�ضن  �ضديًدا،  تزاحًما  ذلك  يتزاحمّن يف  وكّن  واالأدباء،  والعلماء  ال�ضعراء 
تناف�ًضا عظيًما، فاكت�ضنب �ضهرة وا�ضعة و�ضيًتا جميًدا، ثّم حتّولت كّل قاعة من تلك 
القاعات اإىل مدر�ضة جامعة، كان يق�ضدها كّل يوم عدد وافر من ال�ضعراء واالأدباء 

والظرفاء للمناق�ضة يف العلوم املختلفة.

)1( م�ضح : فر�ض غليظ من �ضعر. )م(.
)2( اأدم: جلد. )م(.

)3( َبْهو: �ضاحة يف مقدم البيت )م(.
ة: مكان مظلل. )م(. فَّ )4( �ضُ
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وكانت املراأة ت�ضتقبل الزائرين والزائرات، دون فرق بني اجلن�ضني وحتيي 
الليايل باحلفالت االأدبية.

وجاء يف كتاب »مركز املراأة يف االإ�ضالم« لالأمري علي خان، ويف كتاب »حقوق 
املراأة يف االإ�ضالم« الأحمد اآغاييف، اأّن فاطمة الزهراء بنت النبي ، كانت تلقي 
الدرو�ض واملحا�ضرات، على مالأٍ ممتزج من الرجال والن�ضاء، واأّن ال�ضيخة �ضهدة 
امللقبة بفخر الن�ضاء، كانت يف القرن اخلام�ض للهجرة، تلقي املحا�ضرات والدرو�ض 
على اجلمهور، يف جوامع بغداد ومدار�ضها، يف االآداب والتاريخ، والتوحيد والفقه، 
وكان يح�ضر ما�ضراتها كثري من اأهل الف�ضل والعرفان. ولها يف تاريخ االإ�ضالم، 
ما الأعظم العلماء من �ضمّو املنزلة واالحتام، ومثلها مثل اأّم اخلري واأّم اإبراهيم، 
فقد كانتا تلقيان الدرو�ض على طلبة العلم يف بغداد، ومثلهّن اأّم �ضعد بنت ع�ضام 

املعروفة ب�ضعدونة، كانت تقرئ احلديث والكالم يف مدر�ضة قرطبة.

وقال ابن خلكان، وابن م�ضعب ما ملّخ�ضه: وكانت �ضكينة بنت االإمام 
احل�ضني، وحفيدة فاطمة بنت النبي ، من اأجمل الن�ضاء واأظرفهّن، واأح�ضنهّن 
هن ِجنانًا، فاحرزت ق�ضب ال�ضبق يف  اأخالًقا، واأوفرهنَّ ذكاء وعقاًل واأدبًا، واأحدِّ
م�ضمار االأدب. وكان لها تاأثري عظيم يف نفو�ض معا�ضريها، فكانوا يحذون حذوها 
يف جميع ما ت�ضعه من االأزياء والعادات، حتى اأنها تفّننت يف ذلك، ومّما و�ضعته 
الطرة ال�ضكينية املعروفة با�ضمها اإىل يومنا هذا. والطرة هي ق�ضا�ض ال�ضعر حيث 
تنتهي نبتتها يف مقدمه ويقال لها )غرة(، وكانت ت�ضفف جمتها )اأي جمتمع �ضعر 
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بل  االأزياء،  على  تقت�ضر  �ضكينة مل  و�ضهرة  منه.  اأح�ضن  يَر  ت�ضفيًفا مل  راأ�ضها( 
تناولت االأدب الرائع، واملعارف الوا�ضعة، وح�ضن املحا�ضرة، حتى اأ�ضبح منزلها 
والعلماء، وحذا حذوها يف ذلك، كثري  وال�ضعراء  امل�ضتعني  اد، من  الق�ضّ كعبة 
من ن�ضاء الطبقة العليا يف ذلك الع�ضر الزاهر، وكانت �ضكينة ت�ضتقبل الزائرين، 
الذين كانوا يتوافدون على منزلها، من جميع اأنحاء اخلالفة، ال�ضتماع ما�ضراتها، 
وكانت تزّين املجل�ض بح�ضن اأدبها، ووفرة ذكائها، وباالأ�ضئلة التي كانت تطرحها 

على االأدباء وال�ضعراء، وجلة القوم.

واالأغاين،  وال�ضيوطي،  وامل�ضعودي،  جبري،  وابن  االأثري،  ابن  يف  وجاء 
وح�ضارة االإ�ضالم، والدر املنثور ما ملخ�ضه، اأن جميع االأعمال املجيدة واالأفعال 
ال�ضهرة  اأك�ضبته  التي  العلم  معاهد  واإن�ضاءه  املهدي،  ا�ضطنعها  التي  احلميدة، 
القيام  اإّياه على  تاأثري زوجته خيزران، وحتري�ضها  اإىل  اأنها جميًعا تن�ضب  الوا�ضعة 
واحلكام  العمال  جميع  اخلالفة،  دار  يف  ت�ضتقبل  خيزران  امللكة  وكانت  بها، 
قلوبهم.  واأنزلوها �ضويداء  تعّلًقا �ضديًدا  النا�ض  بها  تعّلق  وال�ضعراء، وقد  والعلماء 
واإّن زبيدة زوجة هارون الر�ضيد. والعبا�ضة اأخته، كانتا حت�ضران يف جمل�ض الر�ضيد 
املقتدر،  واأّم  املعت�ضد  اخلليفة  زوجة  الندى  قطر  واإّن  واالأدباء،  العلماء  حتا�ضران 
كانت تقابل يف ح�ضرة الوزراء واأرباب املنا�ضب، �ضفراء الدول االأجانب، وكانت 
جتل�ض للمظامل تنظر يف رقاع النا�ض كل جمعة، وكان الق�ضاة واالأعيان يح�ضرون 

جمل�ضها.
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وذكر الرحالة ال�ضهري ابن بطوطة زيارته ن�ضاء �ضالطني التت امل�ضلمات، 
و�ضرح حال جمال�ضهّن ومقابلتهّن، جميع اأركان �ضلطنتهّن، واأفراد تبعتهّن، اإىل اأن 
قال عند زيارته اإحداهّن )ايت كججك( فلّما دخلنا عليها اأمرت باإح�ضار الفقهاء 
وقابلناهم  وامل�ضايخ  الطلبة  ابن عبد احلميد، وجماعة  ال�ضريف  وال�ضيد  والق�ضاة 

بح�ضورها.

واإنه الأمر م�ضهور اأّن االإمام ال�ضافعي اأخذ العلم عن نفي�ضة حفيدة علي 
بن اأبي طالب، زوجة اإ�ضحق بن جعفر ال�ضادق ر�ضي اهلل عنهما.

كّن  امل�ضلمات  اأّن  على  يدّل  ملما  كثري،  من  قليل  وهو  ذكرته،  ما  اإّن 
بالرجال،  االجتماع  على  االآيتني  بعد  داومن  واإنهّن  الرقي،  يف  الرجال  يبارين 
مقااًل  ن�ضر  اإذ  اليه  امل�ضار  القا�ضي  االأمري علي  قاله  ما  اأي�ًضا على ذلك  يدل  ومّما 
جلياًل مو�ضوعه الن�ضاء ُتْرِجم للمقتطف جاء فيه: اإّن الذي اأمر بف�ضل الن�ضاء عن 
الرجال يف الوالئم واحلفالت العمومية هو املتوّكل »نريون العرب«، ولكن، بقيت 
الن�ضاء يختلطن بالرجال اإىل اأواخر الع�ضر ال�ضاد�ض للهجرة، وكّن يقابلن الزّوار 
ويعقدن جمال�ض االأن�ض ومي�ضني اإىل احلروب الب�ضات احلديد وي�ضاعدن اإخوتهن 

واأزواجهنَّ يف الدفاع، عن املعاقل والقالع.

املبتعدين  القرى،  امل�ضلمني �ضكان  ن�ضاء  اأّن  اأي�ًضا،  يدّلنا على ذلك  ومّما 
عن مظاهر املدنية - ودواعي التطّور - والذين هم اأحفظ النا�ض للتقاليد املوروثة، 
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واأ�ضّدهم مت�ّضًكا بالعادات، اإنّهن يختلطن بالرجال ويجتمعن يف احلقول والبيوت 
ويف جمال�ض امل�ضامرات واحلفالت ويف �ضائر املجتمعات. 

»َقرن« اأمر من قار ال من قر

�ضادتي و�ضّيداتي:

ثبت مّما تقّدم اأّن اجتماع الرجال والن�ضاء دام يف االإ�ضالم ع�ضوًرا، واأّن 
. ة بن�ضاء النبي اآية احلجاب خمت�ضّ

ولكن مبا اأّن بع�ض رجالنا يداومون على التمويه بالدين ظلًما لن�ضائهم كما 
اعتادوا قائلني لهّن خالًفا للن�ض ال�ضريح، اإن اأمر »قرن« يعّم الن�ضاء جميًعا فاأرى 
اأمر »قرن« فتح القاف و�ضكون  اإيقاًظا الأخواتي يف  اأن نبحث قلياًل  من الواجب 

الراء.

اإّن املف�ّضرين امل�ضار اإليهم فهموا من اأمر »َقْرن« اأحد املعاين الثالثة.

االأّول: »َقْرن« اأمر لهن من قار يقار على وزن خفن، فعل خاف يخاف، 
ومعناه كما جاء يف املعاجم م�ضى على اأطراف قدميه لئال ي�ضمع �ضوتهما وملا ِمالأ 
ناأخذ بقول املف�ّضرين هذا الأّن املعنى الذي فيه طبيعي ال تكّلف فيه،  اأن  احلق 
الع�ضر،  ال  للي�ضر  تعاىل  والإرادته  للم�ضلحة  وموافق  اللغة،  لقواعد  متاًما  ومطابق 

ويوؤّكد لنا هذا املعنى قوله تعاىل:  نثۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ     ېئ  ېئ  ېئ  



226 226
ال�سـفور واحلجـاب

ىئمث ]النور/ 31[ - اأي كما قال البي�ضاوي - لتتقعقع)1( خالخيلهّن فيعلم 
اأنهّن ذوات خالخيل فاإّن ذلك يورث مياًل يف الرجال.

الثاين: »قرن« من وقر يقر اأي كن اأهل وقار و�ضكون.

فيه  تعار�ضنا  ولكن  كاالأّول.  موافق  فهو  املعنى  بهذا  ناأخذ  اأن  نريد  اإّنا 
قواعد اللغة الأّن االأمر للن�ضاء لي�ض »َقرن« بفتح القاف و�ضكون الراء - من َوَقر 
َيقِر كوعد يعد بل »ِقرن« بك�ضر القاف، وهذا خمالف ملا ورد يف االآية على ما هو 

م�ضاهد يف ن�ضخ القراآن من الطبعات املختلفة زمانًا ومكانًا.

املعنى الثالث: »َقْرَن« من قّر َيِقرُّ اأي ثبت و�ضكن وهو املعنى الذي يريده 
بع�ض رجالنا. اإّن هذا القول تعار�ضنا فيه قواعد اللغة كّل املعار�ضة، فلو قلنا كما 
بك�ضر  يقّر  قّر  فعل  من  الر�ضول  لن�ضاء  كان  االأمر  اإن  والن�ضفي  البي�ضاوي  قال 
القاف، لوجب اأن يكون االأمر لهّن »ِاقررن« ولو جوز حذف الراء االأوىل تخفيًفا. 
واالحتفاظ بك�ضرتها فنقلت اإىل القاف كان لها منها »اقرن« بك�ضر الهمزة والقاف، 
ولو ا�ضتغني عن همزة الو�ضل ملا كان لنا »َقرن« بفتح القاف بل »ِقرن« بك�ضرها 

وهذا خمالف لورودها.

واأرانا يف غنى عن �ضلوك طرق احلذف والنقل واال�ضتغناء للو�ضول اإىل 
�ُضباًل وعرة  اأجلها  التي �ضلكوا من  الغاية  بلوغ  يقّر، دون  قّر  اأمر »قرن« من فعل 

)1( لتتقعقع: لتتحرك لتحدث �ضوًتا. )م(.
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مل توؤد كما ترون اإليها ، فما اأوالنا باالقت�ضار على اّتباع الطريق ال�ضهل الوا�ضح، 
الذي ال ينتهي ب�ضالكه اإال اإىل احلقيقة، وهي اأّن اأمر »قرن« من فعل قار يقار قوًرا، 
وزن خاف يخاف خوًفا، ومعناه كما �ضبق بيانه: »ام�ضني يف بيوتكّن على اأطراف 
اأقدامكّن، لئال ي�ضمع �ضوتها«. اإّن هذا املعنى ال مل للريبة يف �ضحته، واأّما معنى 
 : َقرن« من قّر فهو م�ضتوجب الريبة بالنظر اإىل ما �ضبق. وقد قال ر�ضول اهلل«
»دْع َما ُيِريُبَك اإىل َما ال ُيريُبَك«. واأعيذ �ضادتي الرجال اأن يكونوا م�ضداًقا لقوله 
تعاىل: نث ٻ  ٻ  پمث  ]اآل عمران/ 78[ اأي يحّرفونه في�ضرعون 
يقراأون »ِقرن« بك�ضر القاف، لي�ضتخرجوا هذا املعنى الثالث الذي يريدونه للن�ضاء 

وال يريده اهلل لهّن.

كانت  فاأن  بك�ضرها  ِقرن  اأو  القاف  بفتح  َقرن  اإّما  �ضادتي،  يا  احلقيقة  اإن 
، واإن كانت بالك�ضر بطل معنى قار .... فجمع املف�ضرين  بالفتح بطل معنى وقر وقرَّ
القاف  كاأنهم عّدوها مفتوحة  قار،  وقّر مع معنى  وقر  الواحد معنى  قرن  لفظ  يف 
ومك�ضورتها يف وقت واحد، لي�ض من اجلائز ولي�ض من ال�ضواب الأنه من قبيل 
جمع النقي�ضني على اأنه ال ميكن اعتبارها مك�ضورة القاف بعد اأن ترى عيوننا اأّن 

طبعات القراآن املختلفة زمانًا ومكانًا مّتفقٌة على فتحها.

فال يظنّن الرجال الذين يريدون اأن ت�ضمل اآية احلجاب امل�ضلمات جميًعا، 
لن�ضاء  االأمور  اأ�ضلح  اإّن  ينفعهم بعد يف قولهم:  تبنّي معناه  الذين  »َقرن«  اأمر  اأّن 
امل�ضلمني ولرجالهّن، اأن يقررن يف بيوتهّن وال يخرجن من خدورهّن اإال لقبورهّن.
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ومّما يبدو يل، اأّن �ضّيدتنا عائ�ضة ر�ضي اهلل عنها، وقد اأمرنا النبي  اأن 
ناأخذ ن�ضف ديننا عنها، قد اآثرت املعنى احلقيقي، وهو املعنى االأّول الذي قالوه، 
واإاّل ملا برحت بيتها متدخلة يف م�ضاألة اخلالفة العظمى وملا تراأ�ضت احلزب املعار�ض 
لعلي ، وحاربت مع اجليو�ض، وخطبت يف النا�ض حتملهم على االن�ضمام اإىل 
 �ضبع  اأّم عطية، فقد غزت مع ر�ضول اهلل  توؤّيده. ومثلها  احلزب الذي كانت 
غزوات كانت فيها تداوي اجلرحى، وتقوم على املر�ضى. واإّن قبول النبي  مثل 
اأّم عطية يف غزواته، لدليل على اأّن معنى »قرن« يف بيوتكن، لي�ض من قّر يقر اأي 

اثبت يف بيوتكَن وال تربحنها.

لقد اأبديت ما بدا يل يا �ضادتي يف اأمر »قرن« اجلليل. وال ينبغي لنا اأن 
يهّولنا الوهم. فنحجر على عقولنا اأن تفّكر يف ما قال القائلون، وما ف�ّضر املف�ّضرون، 

وقد اأمرنا تعاىل بتعّقل اآياته والتفكر فيها.

واإّن ما قد بحثت فيه، م�ضاألة لغوية تتعّلق باأمورنا احليوية. فحّقنا يف تعّلقها 
وتفّهمها وتفهيمها ال يقبل نزاًعا.

اأّنى مينع الرجل املراأة التعقل وعلم ل�ضانها العربي، وقد قال تعاىل: نث ہ  
ھ  ھ  ھ   ھ  ے  مث ]يو�ضف/ 2[.
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ا�ضتطراد الأقوال املف�ضرين الكرام يف ما يتعلق باجلغرافيا والتاريخ
والفلك ونظرات يل فيها

�ضادتي و�ضّيداتي:

اإّن املف�ّضرين ما كانوا يف تف�ضري )َقرَن( اإال خمطئني.

 وهل تظّنون اأّن يف االإ�ضالم من ال يخطئ؟ لو كان كّل جمتهد م�ضيًبا ملا 
اختلف املجتهدون. واأّية م�ضاألة يف ال�ضرع لي�ض لها فيها اأقوال وفتاوى ومذاهب 
متنّوعة خمتلفة، اأو متناق�ضة مع اأّن احلق وال�ضواب واحد؟ اأميكن اأن تكون كّلها 

مع تباينها �ضوابًا؟ كال، بل ميكن اأن تكون كّلها خطاأ واحلقيقة متجبة.

فاإذا راأينا خًطا بّيًنا مغايًرا للمح�ضو�ض اأو للحقائق العلمية التي بلغت درجة 
ال�ضواب  روؤية  قلوبنا، عن  ونغلق  عيوننا،  ونغم�ض  بها  نر�ضى  اأن  اأعلينا  البداهة، 
ومعرفته؟ ال �ضّك اأّن كالًّ منكم، اأيها ال�ضادة وال�ضيدات، من اأهل الف�ضل والعلم، 

جوابه على هذا، ال.

اإّن ما قلته اأيها ال�ضادة وال�ضّيدات البّد لتاأييده من الربهان، وال ريب اأّن 
كّل نف�ض ت�ضعر بظماأ ال�ضتقاء احلقيقة، اإيّن اأذكر من �ضتيت اأقوال املف�ّضرين قلياًل 
من كثري يتعّلق بعلم االأر�ض، اأي اجلغرافيا، وبعلم التاريخ وبعلم الفلك، تلك علوم 
مادية م�ضتكة بني العاملني يجب ا�ضتاكنا كّلنا يف تفّهمها على الوجه ال�ضحيح، 
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وال يجوز اأن ي�ضتقل فيها املف�ّضرون. اأذكر يف اأّول االأمر االآيــات الكرمية االآتيــة: 
نث حئ   مئ  ىئ  يئحب  خب  مب  ىب  يب  .   ٱ     ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  
پ  پ  پ        پ  ڀ  .  ڀ  ڀ   .  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ    ٿ  ٿ  ٹ  
ٹ  ٹ )ويف قراءة ابن عامر وحمزة والك�ضائي واأبي بكر حامية(   ٹ  ڤ  
ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ    ڃ  .  ڃ  چ  چ  چ  چ  
.  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ    ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ  ڌ  ڌ  
کک  ک  ک   گ  گ  گ   .  ڳ  ڳ  ڳ .  ڱ   ڱ    ڱ  ڱ  ں  ں  
ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  .  ھ      ھ  ھ  ھ  ے  ے  .  ۓ  
ۅ   ۅ   ۋ    ۋ    ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ     . ڭ   ڭ   
ۉ  .  ې  ې  ې  ې  ى   ى   ائ  ائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  

ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئمث    ]الكهف/ 83 - 94[. 

وهنا اأجتزئ مبا ياأتي من اأقوال املف�ّضرين لهذه االآيات الكرمية ومل تكن 
يليها  وما   299 الـ  »ال�ضفحات  �ضتى  روايات  منهم  كّل  فذكر  متفقة.  اأقوالهم 
من  يليها  وما   88 والـ  والن�ضفي  اخلازن  من  يليها  وما   275 والـ  البي�ضاوي  من 

الطرب�ضي«.

اأبوه جمع  مات  ملّا  الرومي،  فيفلو�ض  بن  اإ�ضكندر  ا�ضمه  القرنني  ذا  »اإّن 
ملك الروم، ثّم ح�ضر اإىل ملوك العرب وقهرهم، وم�ضى حتى انتهى اإىل البحر 
االأخ�ضر، ثّم رجع اإىل م�ضر وبنى االإ�ضكندرَية و�ضماها با�ضمه، ثّم دخل اأرمينية 
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وبنى ال�ضدود واالأبواب، ثّم ا�ضتوىل على ممالك الفر�ض والهند وال�ضني، ثّم رجع 
اإىل العراق ومر�ض ب�ضهرزور، ومات فيها وكان عمره األًفا وثالثني �ضنة«.

وقيل ا�ضمه مرزبان بن مرزبة من اليونان، وقيل اإنه من حمري ا�ضمه 
اأبو كرب بن عربين بن اإفريقني.

تواريهما  قرنان  له  كان  قيل  منها:  �ضتى  روايات  القرنني  ذا  ولت�ضميته 
العمامة، وقيل اإنه اأمر قومه اأن يتقوا اهلل ف�ضربوه بال�ضيف على قرنه االأي�ضر فمات 
ذا  اأّن  البحرين  وزاد على ذلك �ضاحب جممع  القرنني،  ذا  ف�ضمي  اهلل،  فاأحياه 
القرنني بقي بعد ال�ضربة االأوىل ميًتا خم�ضمائة عام ثم ُبعث، وبقي بعد ال�ضربة 
الثانية خم�ضمائة عام ثّم ُبعث، وقيل راأى يف منامه اأنه دنا من ال�ضم�ض حتى اأخذ 
بقرنيها يف �ضرقها وغربها ف�ضموه ذا القرنني، وقيل انقر�ض يف وقته قرنان من النا�ض 

وهو حّي ف�ضّمي بذلك.

بني  الروم  بحر  وراء  هما  القرنني  ذو  بناهما  اللذين  ال�ضّدين  اإّن  وقالوا 
جبلني هناك يلي موؤخرهما البحر املحيط، وقيل اإنهما وراء دربند وخرا�ضان من 

ناحية اأرمينية واأذربيجان، وقيل يف اأواخر ال�ضمال يف منقطع اأرا�ضي التك.

اإّن الواثق بعث من يثق به من اأتباعه ليعاينوا ال�ضّد فخرجوا من  وقيل 
َلنِب  من  بناءه  اإّن  قائلني  فو�ضفوه  و�ضاهدوه  اإليه  و�ضلوا  االأبواب حّتى  من  باب 

حديد م�ضدود بالنحا�ض املذاب وعليه باب مقفل.
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وقالوا اإّن ارتفاع ال�ضّد مائتا ذراع وعر�ض احلائط خم�ضون ذراًعا واأّن البعد 
بني ال�ضّدين مائة فر�ضخ.

وماأجوج  ياأجوج  اأّمتني هما  اآدم  ولد  ال�ضّدين من  وراء هذين  اإّن  وقالوا 
بنا من  اأجزاء، واإنهم مت�ضلون  اآدم كّلهم جزء وهم ع�ضرة  منهم التك، واإّن ولد 
ميوت  ال  اأّمة  اآالف  اأربعة  منهما  اأّمة  كلَّ  واإّن  اء،  حوَّ االأم  دون  اآدم  االأب  جهة 
الرجل منهم حتى ينظر األف ذكر من �ضلبه كّلهم قد حمل ال�ضالح. وهم ثالثة 
اأ�ضناف، �ضنف منهم طوله مائة وع�ضرون ذراًعا، و�ضنف منهم عر�ضه وطوله �ضواء 
مائة وع�ضرون ذراًعا، و�ضنف منهم يفت�ض اأحدهم اأذنه ويلتحف باالأخرى وهم 
ال ميّرون بفيل اأو وح�ض وال خنزير، اإال اأكلوه ومن مات منهم اأكلوه، واإّن من اأُّمتي 

ا طول الواحد منهم �ضرب واحد. ياأجوج وماأجوج �ضنًفا ق�ضرًيا جدًّ

من   169 الـ  ال�ضفحة  ويف  البي�ضاوي  من   296 الـ  ال�ضفحة  يف  وقالوا 
اخلازن والن�ضفي يف تف�ضري اآية: نث ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  
هو  البحرين  جممع  اإنَّ   .]60 ]الكهف/  ۆئ  ۈئ  ۈئ    ېئ  ېئمث 

ملتقى بحر فار�ض وبحر الروم مما يلي امل�ضرق.

ٻ   نث ٱ   اآية:  تف�ضري  يف   732 الـ  ال�ضفحة  يف  الطرب�ضي  وقال 
، وروى علي  اأي ذات احل�ضن والزينة عن علي  ]الذاريات/ 7[.  ٻمث 

له  قلت  قال:  اأبي احل�ضن  بن  اأبيه عن احل�ضني بن خالد  ها�ضم عن  بن  اإبراهيم 
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االأر�ض،  اإىل  مبوكة  فقال  ٻمث  ٻ   ٱ   نث  تعاىل:  قوله  عن  اأخربين 
ال�ضماء  اأ�ضابعه. فقلت كيف تكون مبوكة واهلل تعاىل يقول: رفع  و�ضبك بني 
بغري عمد؟ فقال: �ضبحانه وتعاىل األي�ض يقول بغري عمد ترونها؟ قلت: بلى، قال: 
فثمَّ عمد ولكن ال ُترى، فقلت: كيف ذلك جعلني اهلل فداك؟ قال: فب�ضط كفه 
الي�ضرى ثّم و�ضع اليمنى عليها فقال: هذه اأر�ض الدنيا، وال�ضماء الدنيا فوقها قبة، 
الثالثة  واالأر�ض  قّبة،  فوقها  الثانية  وال�ضماء  الدنيا  ال�ضماء  فوق  الثانية  واالأر�ض 
فوق ال�ضماء الثانية وال�ضماء الثالثة فوقها قبة، ثّم هكذا اإىل االأر�ض ال�ضابعة فوق 
ال�ضماء ال�ضاد�ضة وال�ضماء ال�ضابعة فوقها قبة، قلت: فما حتتنا اإال االأر�ض واحدة، 

قال: وما حتتنا اإال اأر�ض واحدة. واإّن ال�ضت لفوقنا.

وقال البي�ضاوي يف ال�ضفحة الـ 585 يف تف�ضري اآية: نث ۉ  ۉ  
ې   ې  ې  ى   ى       ائمث    ]ي�ض/ 38[ اأي حلد معنّي ينتهي اإليه 
ال�ضم�ض يف  اأي  لها  فاإّن  واملغارب،  امل�ضارق  يوم من  لكّل  مقّدر  واملنتهى  دورها 
دورها ثالثمائة و�ضتني م�ضرًقا ومغربًا تطلع كّل يوم من مطلع وتغرب من مغرب ثّم 

ال تعود اإليهما اإال العام القادم.

وقال اخلازن والن�ضفي يف ال�ضفحة الـ 276 والطرب�ضي يف ال�ضفحة الـ 89 
نقاًل عن التوراة اإّن ال�ضم�ض تغرب يف ماء وطني اأ�ضود. وقال الطرب�ضي تغرب يف 
عني حمئة اأي يف ماء وطني اأ�ضود منت. وقال الن�ضفي وعند العني املذكورة مدينة 
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لها اإثنا ع�ضر األف باب يقال اإنها جلا�ضو�ض وا�ضمها بال�ضريالية حريح�ضا. وقالوا اإّن 
لبا�ض القوم هناك جلود الوحو�ض وطعامهم مالفظه البحر.

وقال اخلازن يف تف�ضري نث  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہمث ]الكهف/ 90[: 
اأر�ضهم  على  يثبت  ال  ال�ضم�ض  مطلع  يف  القرنني  ذو  وجدهم  الذين  القوم  اإّن 
بناء وال ينبت فيها �ضجر واإنهم اإذا طلعت ال�ضم�ض يغورون يف املاء فاإذا ارتفعت 
عنهم خرجوا فرعوا كالبهائم. وقيل هم قوم عراة يفت�ض اأحدهم اأذنيه ويلتحف 
وا�ضمها  وا�ضم مدينتهم جابلق  قوم هود  موؤمني  ن�ضل  اإنهم من  باالأخرى. وقيل 

بال�ضريانية �ضرقي�ضيا وهم جماورون ياأجوج وماأجوج.

وقال الطرب�ضي يف ال�ضفحة الـ 273 اإّن ال�ضم�ض اأبطاأ من القمر جرًيا فاإنها 
تقطع منازلها يف �ضنة والقمر يقطع منازله ب�ضهر واحد. انتهت اأقوال املف�ّضرين.

�ضادتي و�ضّيداتي:

لقد �ضمعتم ما قال املف�ّضرون مّما يتعّلق باجلغرافيا والتاريخ والفلك.

اإّن بحر فار�ض وبحر الروم ال يلتقيان. فقد كان يجب  فاأقول يف دوري: 
على املف�ّضرين الكرام اأن يذكروا بحرين يلتقيان.

واأقول اإّن اإ�ضكندر ذو القرنني، كتب تاريخه معا�ضروه ومرافقوه، فقد ولد 
الثالثة والثالثني من عمره يف �ضنة )323(  اأن يبلغ  يف �ضنة )356( ومات قبل 
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األًفا وثالثني �ضنة ومل ينقر�ض يف وقته قرنان من النا�ض  قبل امل�ضيح، ومل يع�ض 
وهو حّي كما قالوا.

واأقول اإنَّ قتل االإ�ضكندر مرتني، وقيامه من املوت مرتني، ملن االأمور التي 
كان البّد ملوؤّرخيه وال�ضيما معا�ضريه، من تدوينها لو كانت من احلقائق التاريخية، 
وهذا كتاب اهلل بني اأيدينا فهل ذكر ذلك؟ اإنه مل يذكره، ومل يلمح اإليه تلميًحا.

واأقول اإّن اأرمينيا واأذربيجان وخرا�ضان يعرفها اأهل هذا الزمان كما يعرفون 
بالدهم، وهكذا بالد التك وما وراء بحر الروم، فلي�ض هناك �ضد كما ذكروا. واأّما 
ال�ضد املعروف ب�ضد االإ�ضكندر يف ال�ضني فلي�ض بناوؤه كما قالوا، وهو بعيد من كّل 

وجه عن و�ضفهم.

واأقول لو كان اأتباع الواثق الذي فّو�ض اإليهم اأمر معاينة ال�ضد و�ضلوا اإليه 
و�ضاهدوه كما قالوا، الأمكن للمف�ّضرين اأن يجمعوا على مكانه من االأر�ض.

واأقول اإّن ما وراء ال�ضّد املذكور، اأ�ضحى اأي�ًضا معروًفا مبا فيه من بر وبحر، 
واإن�ضان وحيوان ونبات، ك�ضائر اأقطار الكرة االأر�ضية. فلي�ض يف ما وراء ال�ضّد وال 
يف الكرة االأر�ضية كّلها، قوم طول كّل واحد منهم وعر�ضه مائة وع�ضرون ذراًعا، 
اأو طول كّل واحد منهم �ضرب واحد، اأو من يفت�ض اأذنه ويلتحف باالأخرى، ولي�ض 
يف جهٍة من االأر�ض قوم يغورون يف املياه متى طلعت ال�ضم�ض، ويخرجون منها 

متى ارتفعت فريعون كالبهائم.
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قواًل  القرنني  ذي  اأ�ضل  يف  لقالوا  احلقيقة،  املف�ّضرون  اأدرك  لو  واأقول 
واحًدا، اإّما اليونان اأو حمري، واإّن الفرق لعظيم بني اأن يكون ذو القرنني اإ�ضكندر 
بن فيلفو�ض، اأو مرزبان بن مرزبه من اليونان، واأن يكون اأبا كرب بن عربين بن 

اإفريقني من حمري.

واأقول اإّن االأفالك اأ�ضحت بف�ضل العلم احلديث معروفة مبا فيها، فلي�ض 
لل�ضماء جرم ولي�ض لها عمد، ولي�ضت مبوكة اأو م�ضّبكة كالت�ضبيك بني اأ�ضابع 
�ضماء  فوق  الواحدة  �ضمائنا  فوق  مب�ضوطة  اأر�ضيني  �ضت  فوقنا  ولي�ض  اليدين 

االأخرى، على الوجه الذي ذكروا.

من  كثري  فهم  كما  االأر�ضني،  تعّدد  من  نفهم  اأن  بنا  االأْوىَل  اإّن  واأقول 
املحققني يف الع�ضر احلا�ضر، معنى ال�ضيارات التي اإن هي اإال اأر�ضون اأو كرات 

�ضابحة يف الف�ضاء كاالأر�ض اأو الكرة التي نحن عليها.

  واأقول لو اكتفى املف�ّضرون بتف�ضري »ذات احلبك« مبا روي عن علي
اأنها ذات احل�ضن والزينة لكان اأوىل.

واأقول اإنَّ ال�ضم�ض ثابتة يف م�ضتقّرها واإّنا تدور على نف�ضها وال تبنّي للعني 
اإال ب�ضبب دوران االأر�ض على نف�ضها ومتى غابت ال�ضم�ض عّنا  اأو غاربة  �ضارقة 
ت�ضرق كما تعلمون على اأمريكا ثّم تغيب عنهم وت�ضرق عليها فال تغرب اإًذا يف ماء 

وطني اأ�ضود منت كما ذكروا.
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مغرب  عند  فيها  فلي�ض  ك�ضفت  قد  كلها  االأر�ضية  الكرة  اإنَّ  واأقول 
ال�ضم�ض مدينة لها اثنا ع�ضر األف باب ا�ضمها بال�ضريانية حريح�ضا، ولي�ض عند 

مطلع ال�ضم�ض مدينة اأخرى ا�ضمها جابليق اأو مرقي�ضيا.

واأقول اإنَّ ال�ضريان القدماء كانوا يف بالدنا وال تزال منهم بقية فال وجه 
لت�ضمية املدينتني املذكورتني بال�ضريانية.

اإن القمر  اإنَّ ال�ضم�ض ال تدور حول االأر�ض كما يدور القمر بل  واأقول 
يدور حول االأر�ض واالأر�ض تدور حول ال�ضم�ض كما ال يخفى.

واأقول اإنَّ ال�ضنة ال�ضم�ضية لي�ضت ثالثمائة و�ضتني يوًما كما ذكروا بل هي 
ثالثمائة وخم�ضة و�ضتون يوًما وخم�ض �ضاعات وت�ضع واأربعون دقيقة وبع�ض ثواٍن.
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القراآن م�ضباح الهدى ومنار احلكمة ودليل املعرفة،

بني  والفرق  التفكر،  يف  واأخطُئوا  التخيل  من  اأكرثوا  املف�سرين  ولكن 
االأقدمني واملتاأخرين

اآياته ولكنهم قالوه هم  مّما ذكرت مل يقله اهلل يف  اإنَّ كل ما قالوا  واأقول 
ونقلوه عن اأخبار �ضتى ورواة خمتلفني متناق�ضني يف الرواية.

اأمًرا ومل يقطعوا  التف�ضري ومل يجزموا  يّتفقوا يف  املف�ّضرين مل  اإنَّ  واأقول 
باأمر يف كل ما نقلت، وجل ما ا�ضتندوا اإليه يف ذلك تخيالت وروايات من قيل 

وقال خمتلفة.

اأقوالهم  اختالف  واإىل  اإجماعهم  وعدم  عدم جزمهم  اإىل  بالنظر  واأقول 
اأن كل باحث يف ذلك يحار عقله فريتد اإىل مطلع الهدى ومنبثق النور الكتاب 

وال�ضنة.

واأقول لو قلدت باعتقادي قواًل من اأقوالهم املذكورة لراأيتني يف خطيئة 
اأمام اهلل اإذ اأنه ال دليل وال حجة العتقاد ذلك القول مع منافاته للحقائق العلمية 

وللمح�ضو�ض، وقد قال ر�ضول اهلل : »َدْع َما يريبك اإىَل َما اَل يِريبَك«.

وقال علي بن اأبي طالب : »ما ا�ضتبه عليك علمه فالفظه، وما اأيقنت 
بطيب وجوهه فنل منه«.
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الكتاب  يخالف  كالمي  راأيتم  »اإذا  يقول:    ال�ضافعي  االإمام  وكان 
وال�ضنة فا�ضربوا به عر�ض احلائط«.

وكان �ضيدنا عمر ، اإذا �ضمع من اأحد ال�ضحابة قواًل متعلًقا بالدين، 
ي�ضع يده على قب�ضة �ضيفه ويقول: »هات الدليل«، وما ذلك اإال حر�ًضا منه على 

�ضيانة الدين من اإدخال ما لي�ض منه فيه.

واأقول اإن من القواعد ال�ضرعية: »ال عربة للظن البني خطوؤه«.

يف  املوؤلفة  الكتب  »جردت  النع�ضاين:  الدين  بدر  ممد  ال�ضيخ  قال 
واالأكاذيب  اخلرافات  من  وح�ضيت  وما�ضنه  و�ضّنته  الدين  اأ�ضول  من  الدين 

واالأحاديث املو�ضوعة املفتاة على �ضاحب ال�ضريعة«.

ا بالنظر اإىل ما ذكره كان من  واأقول مبا اأن احلمل على احلقيقة متعّذٌر ماديًّ
الواجب على اأعالم التف�ضري اأن يحملوا على معنى الكناية واملجاز بع�ض األفاظ 
االآيات التي ذكرت، واأن ال يهملوا العمل باحلقيقة متى اأمكنت واأن يكتفوا ببيان 

املعنى املعقول الذي ال ينافيه العلم واملح�ضو�ض. مثاًل اإذا ف�ّضروا: نث    ٿ  ٿ  
ٹ  ٹ  ٹ   مث ]الكهف/ 86[. قالوا عني حمئة اأي ذات حماأة من حمئت 
البئر اأي �ضارت ذات حماأة اأي الطينة ال�ضوداء. وقالوا نقاًل عن التوراة اأنها تغرب 
يف ماء وطني اأ�ضود منت. مع اأنه لي�ض يف التوراة التي يف االأيدي �ضيء من هذا، 
واأما االأخرى فاأين هي لينقل عنها هذا القول غري املعقول؟ فعو�ًضا عن هذا كان 
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عليهم اأن يكتفوا مبفهوم من مزيج اأقوال بع�ضهم وهو اأن ذا القرنني ملّا بلغ �ضاحل 
املحيط ومل يكن يف مطمح ب�ضره غري املاء وجد ال�ضم�ض اأي تراءى له كاأنها تغرب 

فيها مع اأنها تغرب وراءها الأن ال�ضم�ض ال تزايل الفلك وال تدخل عني املاء.

خط  على  وراءها  تغرب  ال�ضم�ض  اأن  لنا  يتاءى  التي  املياه  اإنَّ  واأقول 
اال�ضتواء هي حامية اأي حارة بخالف مياه املناطق الباردة املتجّلدة حول القطبني 

ومياه املناطق املعتدلة.

من يعلم اأنه مل ي�ضر اهلل تعاىل بقوله:  نثڱ   ڱ    ڱ  ڱ  ں  ں  
اأمريكا  اأقوام  اإىل   ]90 ]الكهف/  ہمث  ہ   ہ    ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ  
االأ�ضليني من اجلن�ض االأحمر الذين هم وراء الغرب وال�ضرق يف الن�ضف الثاين 

من الكرة االأر�ضية؟

من يعلم اأن اهلل مل يرد بذلك اأن يهدينا اإىل ما هنالك لك�ضفه؟

اأجل اإن ال�ضبب هو الطريق، واأي طريق مو�ضل من الغرب اإىل ال�ضرق 
غري الطريق الذي ميّر حول الن�ضف الثاين من الكرة االأر�ضية جمتاًزا اأمريكا؟

اهلل اأكرب ال اإله اإال هو، اإنه اأرانا بكل �ضراحة وو�ضوح اأن من الغرب اإىل 
ال�ضرق طريًقا حول الن�ضف الثاين من الكرة واأن على تلك الطريق اأقواًما ت�ضرق 
اأن  قبل  الطريق  تلك  ف�ضلكنا  اهتدينا  ليتنا  يا  عّنا.  غربت  متى  ال�ضم�ض  عليهم 

�ضلكها كري�ضتوف كولومب�ض.
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يا ليتنا اهتدينا فذهبنا وك�ضفنا وراأينا مققني كالم اهلل لنكتب عن علم 
اأن ن�ضف هوؤالء االأقوام ومدنهم و�ضكل معي�ضتهم باخليال  يف تف�ضريه بداًل من 
اأ�ضكااًل غريبة. ذلك �ضاأننا يف كثري من االأمور. نعم لو دققنا يف حقائق كالم اهلل 

واهتدينا ل�ضبقنا غرينا من االأمم يف ك�ضف الكرة االأر�ضية كلها.

لننظر اإىل ما يفعل الغربيون لك�ضف احلقائق ولنعترب.

اإىل  عامًدا  بنف�ضه  االأخرية  الع�ضور  يف  �ضّحى  مقق  منهم  عامل  فكم 
جماهل الكرة بك�ضف معاميها، حتى اأنه مل يبق يف الكرة اإال جمهوالن فقط، هما 
القطبان، وكم منهم من اقتحم ومن يقتحم اأخطار املوت �ضواء يف البحر اأو يف الرب 
اأو يف الف�ضاء هازئًا بالطبيعة وقواتها الهائلة، هازئًا بالعوا�ضف، باالأعا�ضري، بالبحور 
املتجمدة، باجلبال والقفار املروعة، حيث الربد القار�ض املميت، حيث كّل �ضيء 
جليد، حيث ي�ضود الظالم الن�ضف من كل عام. ميوت الواحد منهم فيقتفي اأثره 
االآخر، وتهلك جماعة فيكمل عملها جماعة غريها، ذلك كله جلالء احلقائق واإنارة 
العامل اأجمع. وكم من حقيقة جلوا، وكم من عامل اأناروا. هكذا ياأمر الكتاب اأن 
فقلناه، فكّنا  اأردناه  ما  اأّنا تخّيلنا كّل  فعلناه  ما  اأّما نحن فكل  ففعلوا هم.  ُيفَعل. 
ا منهم اأن ما قاله بع�ض املف�ضرين، قد جاء  عر�ضة للنقد وم�ضغة يف اأفواه غرينا ظنًّ
به الكتاب، اإنهم يف ظنهم على �ضالل مبني، فلي�ض يف الكتاب �ضيء غري احلقيقة 

واالأمر بتحقيقها واتباعها.
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دين  فاإّن  قولكم،  عن  ارجعوا  التّقي،  مانع  االإ�ضالم  اإنَّ  القائلون  اأيها 
االإ�ضالم احلق، لفي الكتاب وال�ضنة، وقد راأيتم اأن الكتاب قد اأرانا بكل �ضراحة 
وو�ضوح، قبل اأن ك�ضفتم وقبل اأن راأيتم، اأن من الغرب اإىل ال�ضرق طريًقا حول 
ال�ضم�ض  اأقواًما ت�ضرق عليهم  الطريق  واإّن على ذاك  الكرة.  الثاين من  الن�ضف 
متى غربت عّنا. هذا ما يريناه ديننا، ولي�ض ما عدا ذاك مما يتعّلق باالأمر الذي نحن 

فيه، اإال اأقاويل واأباطيل.

اإّن القراآن مل�ضباح الهدى، ومنار احلكمة، ودليل املعرفة، هو الف�ضل لي�ض 
اآياته  والتفّكر يف  اأنيق، وباطنه عميق.  بالهزل، ظاهره حكم، وباطنه علم، ظاهره 
حياة قلب الب�ضري، كما مي�ضي امل�ضتنري يف الظلمات بالنور فكم يف القراآن من اآيات 
الروايات  عندهم  عمت  الذين  املتقّدمون  بها  ي�ضترن  مل  احلديث،  للعامل  هدى 

وغلب عليهم اخليال فا�ضتغنوا به عن احلقيقة.

قلت، كان من الواجب اأن يحملوا على معنى الكناية واملجاز بع�ض األفاظ 
االآيات. نعم، فاإّن املجاز والكناية من �ضفات الكالم العايل واالإن�ضاء البليغ، واإّن 
اآيات اهلل تعاىل ملظهر املعجزات يف البيان. واأزيد على ذلك اأنه كان من الواجب 
اأن ال ينتهي بهم االأمر يف التف�ضري اإىل قول ما قالوا اأو ما رووا عن وجود اأ�ضياء 
وعوامل على االأر�ض، مادية م�ضو�ضة، لو فت�ض النا�ض عنها يف ما عّينوا وعنّي لها 
الرواة من املواقع - وقد اأ�ضحى يف ا�ضتطاعة النا�ض الو�ضول اإىل حيث �ضاوؤوا من 

االأر�ض - ملا وجدوا تلك االأ�ضياء والعوامل وال وجدوا لها اأثًرا.
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اإن الرواية هي خرب يحتمل عدم ال�ضحة فال يجوز اال�ضتناد اإليه واالتكال 
عليه اإال بعد حتقيقه، واإن االأمور املادية حتقق باحلوا�ض فهل فعل ذلك املف�ّضرون؟ 
نث ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئمث  ]االأعراف/ 169[. 

اأنهم قالوا: نث   ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئمث ]يون�ض/ 39[.

وجاء يف احلديث: »َحقُّ اهلل َعَلى الِعَباِد اأَْن َيُقوُلوا َما َيْعَلُموَن ويِقُفوا ِعْنَد 
َمااَل َيْعَلَُموَن«.

اإّن حّد تف�ضري الكالم، اأن ال يعني اإال ا�ضتخراج املعاين من األفاظ الكالم 
وعباراته عينها. وما زاد على ذلك فهو خروج عنه واإحداث وتغيري ال تف�ضري. من 
اأجل ذلك لي�ض علينا اأن نعتقد �ضحة ما لي�ض م�ضتخرًجا يف التف�ضري من كالم اهلل 
نف�ضه �ضبحانه وتعاىل ال �ضريك له، اإن كالم اهلل احلق عينه، اأّما االأخبار والروايات 
فنقبل منها ما هو مقق ومثّبت فح�ضب تبًعا للقاعدة املرعية عند االأمية »اإذا �ضّح 

احلديث فهو مذهبي« واهلل ح�ضبنا ونعم الوكيل.

كان  االآيات  يف  وجه  املف�ّضرين  اأقوال  من  ذكرت  ما  كّل  لي�ض  واأقول 
اإليه يف ا�ضتنادهم، اللهم اإال م�ضاألة دوران ال�ضم�ض، فقد كان  ميكنهم اأن ينظروا 
قبل علم احلقيقة عذر ملن يخطئ فيها، وال بدع اأن يخطئوا فقد كان على هذا اخلطاأ 
العامل اأجمع، وهكذا كانوا يفهمون ما قالت التوراة عن ال�ضم�ض وي�ضوع بن نون.
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كتاب  تاأليفه  على  ال�ضهر�ضتاين،  اهلل  هبة  ال�ضيد  ح�ضرة  الأ�ضكر  واإيّن 
علم  م�ضائل  اأي  اجلديدة،  الهيئة  م�ضائل  ا�ضتخراج  باحًثا يف  واالإ�ضالم«  »الهيئة 
الفلك من ظواهر الكتاب وال�ضنة، باذاًل كما ذكر اجلهد البليغ يف ترويج العقائد، 
وتنقيحها عن االأباطيل والزوائد، فاإن ال�ضيد امل�ضار اإليه قد اأثبت فيما اأثبت، اأن 
الــــالم  واأّن   ، االأر�ض  ال�ضمــ�ض حول  بدوران  اآيــــاته  يقل يف  تعاىل مل  اهلل 

نث  ې       ېمث ]ي�ض/ 38[: مبعنى )يف( كما يف قوله تعاىل:  نث ٱ   يف  
ٻ   ٻ  ٻمث ]الفجـــر/ 24[. وقـــــــوله تعـــــاىل: نثىئ  ی  ی    
ی     یمث  ]االأعراف/ 187[. فيكون معنى االآية كما هو الواقع اأن ال�ضم�ض تدور 

على نف�ضها يف م�ضتقرها.

وقد بحث ال�ضّيد امل�ضار اإليه يف اأمور كثرية، منها ما يروى عن خلق االأر�ض 
على احلوت اأو على قرين الثور، وعن جبل قاف املحيط باالأر�ض اإنه �ضبعون اأر�ًضا 
من ذهب، و�ضبعون اأر�ًضا من ف�ضة، و�ضبعون اأر�ًضا من م�ضك، وطول كل اأر�ض 

م�ضرية ع�ضرة اآالف �ضنة. وانتقد اأقوال املف�ضرين انتقاًدا �ضديًدا.

ال�ضهر�ضتاين  ذكره  الذي  املعنى  اأن  و�ضّيداتي،  �ضادتي  يا  اأحلظ  وهنا 
قبله  ذكره   ]38 ]ي�ض/  ېمث   ې    ۉ   نثۉ   تف�ضرياته:  يف 
اأحد  اأفندي  ذهني  اأن  بي  ات�ضل  وقد  املرعبي.  ح�ضني  ممد  العالمة  ال�ضيد 
امللكية، وذكر بني االأدلة  به وهو يدّر�ض تالمذته يف مكتب  علماء االآ�ضتانة قال 

نث جئ  حئ  مئ  ىئ    يئ  جب           ة على دوران االأر�ض قوله تعاىل:  الفرقانيَّ
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حب    خبمب       مث  ]النمل/ 88[. وقد ُح�ِضْب ذلك لالأ�ضتاذ اجلليل تف�ضرًيا جلياًل، 
اإذ �ضان قلوب تالمذته من خلل االإميان فكرّبوا لقوله تعاىل تكبرًيا.

وهنا البّد يل من القول اأن �ضكري لل�ضهر�ضتاين اإّنا كان على فتحه بابًا 
جديًدا للتجّدد وال يت�ضّمن قبويل كل راأي راآه، ولكلٍّ راأيه.

اقرتاح على االأمة

�ضادتي و�ضّيداتي:

مرئية  احلقائق  فيه  ظهرت  قد  ع�ضر  يجوز يف  ال  اأنه  القول  من  البد يل 
ملمو�ضة، قبول مثل املعلومات اجلغرافية والتاريخية والفلكية التي هي بع�ض ما 
جاء به املف�ضرون ورواه الراوون. وكم لهم من مثل تلك املعلومات الغنية يف غري ما 
ذكرت من العلم، واأرى من الواجب على علماء الع�ضر امل�ضلمني، الذين اطلعوا 
على احلقائق الظاهرة يف الع�ضور االأخرية، اأن ياأتوا بتفا�ضري جديدة توافق كالم 
اهلل يف اآياته، وال تناق�ضها حقائق العلم احلديث، �ضونًا للم�ضلمني كافة - وال�ضيما 
ا للناقدين عّما  الذين يّطلعون على احلقائق العلمية - من خلل يف اإميانهم، و�ضدًّ
واإّنا  القراآن،  كلها حقائق يف  احلديث  العلم  فحقائق  ي�ضندون،  مّما  اإلينا  ي�ضندون 
اأرى اأن تف�ضري املف�ضرين الذي نقلته واحلقائق العلمية �ضدان ال يّتفقان، فكم يف 
القراآن من اأنوار هدى للعلم احلديث، مل ي�ضترن بها املف�ّضرون املتقّدمون، الذين 
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عّمت عندهم الروايات، وغلب عليهم اخليال وتغّلبت العادات، فا�ضتغنوا بذلك 
عن احلقيقة وعن واجب التطور.

بناًء عليه راأيت اأن اأقتح على اأمتي ما ياأتي فاأقول:

اأجزاًء  تناولت  بل  الدينية  االأمور  على  تقت�ضر  مل  القراآن  اآيات  اأّن  مبا 
وطبية،  و�ضيا�ضية،  واجتماعية،  ا�ضتاكية،  باأنواعها:  الدنيوية  والفنون  العلوم  من 

وفلكية، وطبيعية، وتاريخية، وجغرافية، وغريها.

ومبا اأن فيها كثرًيا مّما يحتاج اإىل التف�ضري والتاأويل.

ومبا اأنه يتعّذر على االإن�ضان اأن يلّم مبتفرعات االأمور والفنون على اأنواعها.

ومبا اأن التقيات احلا�ضرة لي�ضت اإال وليدة االخت�ضا�ض.

ومبا اأن كل مف�ّضر للقراآن يف القدم عّد نف�ضه متفقًها يف الدين، م�ضتًعا، 
اأو  ا،  وجغرافيًّ ا،  و�ضيا�ضيًّ ا،  واجتماعيًّ ا،  وتاريخيًّ ا،  وريا�ضيًّ ا،  وفلكيًّ ا،  ولغويًّ وطبيًبا، 
ا براأيه، مع اأنه مل  جامعة الأنواع العلوم والفنون، فجال فيها كلها م�ضتقالًّ اأو م�ضتبدًّ

ا وال يت�ضنى ذلك الأحد. يكن جامعة حقًّ

ومبا اأنه من االأمور اخلطرة اأن يبدي االإن�ضان راأيه يف علم اأو فن مل يعرفه 
ومل يكت�ضب به اخت�ضا�ًضا.
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املف�ّضرون  وكان  الزمان،  ذلك  يف  قا�ضرة  كانت  الدنيوية  العلوم  اأن  ومبا 
العلوم  �ضاكل من  وما  الفقه  واأ�ضول  الكالم  النحو وعلم  بعلم  للتف�ضري  يكتفون 

التي ال توؤهلهم اإىل ك�ضف اأ�ضرار العلوم الدنيوية التي ذكرت.

ومبا اأنه ظهر يف الع�ضور االأخرية حقائق كانت جمهولة من قبل وخمتعات 
ومكت�ضفات كثرية اأظهرت تلك احلقائق، واأنتجت ترقي العلم والفن ترقًيا عظيًما 

مل يكن مثله من قبل.

اخلرافات  القراآن،  حقائق  من  بّدلت  ما  كثرًيا  القدمية  التفا�ضري  اأن  ومبا 
واالأباطيل، وكثرًيا ما ذكر علماوؤنا الع�ضريون فقلت لكم بع�ض اأقوالهم.

القراآن  لتف�ضري  جلنة  توؤلف  اأن  الواجب  من  اأرى  تقّدم،  ما  على  وبناًء 
االخت�ضا�ض  واأويل  واالأخالق،  االجتماع  وعلماء  الع�ضريني،  الفقهاء  اأجّلة  من 
يف العلوم والفنون املتنوعة، ي�ضتغل كلٌّ منهم جمتهًدا �ضمن دائرة اخت�ضا�ضه، 
متعاونني يف ا�ضتخراج اجلواهر املكنونة يف ذلك الكتاب الكرمي، فرنى حينئذ بني 
واالأمة خرًيا  والعامل  ودلياًل،  والفن هدًى  العلم  يرى  منه  تف�ضرًيا جلياًل،  اأيدينا 

كثرًيا، ومي�ضي �ضهم االنتقاد على االإ�ضالم ك�ضرًيا.
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�ضرت  يف  رجالنا  بع�س  اإليهما  ي�ضتند  اللتان  الكرميتان  االآيتان 
الوجوه

واأقوال املف�سرين ونظرات يل فيها

�ضادتي و�ضّيداتي:

انتهينا من التف�ضري املتعّلق باجلغرافيا والتاريخ والفلك، وقد �ضاقنا البحث 
اإىل �ضلوك طريقه تفتيًحا للعيون، وتنويًرا للقلوب، فما علينا االآن اإال اأن نرجع اإىل 
األقى على  مّما  اللتني كان بع�ض تفا�ضريهما،  اأعني االآيتني  املحور من مو�ضوعنا، 
واالآية  النور  �ضورة  الثالثون من  االآية  النقاب. وهما:  امل�ضكينة ذلك  املراأة  وجه 

التا�ضعة واخلم�ضون من �ضورة االأحزاب فاالآية من �ضورة النور: نث ڇ  ڇ   
ڳ        ڳ    .. گَّ  گ  گ   ک     ک   ڍ..  ڇ  ڇ  
ڳ  ڱ    ڱ  ڱ  ڱں  ڻ  ڻ  ڻ...ۆئ  ۆئ  ۈئ  

ۈئ     ېئ  ېئ  ېئ  ىئمث ]النور/ 30 - 31[.

واالآيـــــة من �ضــورة االأحــــزاب: نث ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  
ڻ  ۀ    ۀ  ہ  ہہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ےمث ]االأحزاب/ 59[.

ہ   ۀ   نثۀ     تف�ضري  يف   )621( ال�ضفحة  يف  الن�ضفي  قال 
ہہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے مث : »وذلك اأن الن�ضاء يف اأول اال�ضالم 
املراأة يف درع وخمار، ال ف�ضل  على هجرياهّن يف اجلاهلية، كّن مبتذالت، تربز 
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بني احلرة واالأَمة، وكان الفتيان يتعّر�ضون اإن خرجن بالليل لق�ضاء حوائجهن يف 
النخيل والغيطان لالإماء، ورمّبا تعر�ضوا للحرة حل�ضبان االأَمة، فاأمرن اأن يخالفنهّن 

بزّيهن عن زي االإماء بلب�ض اجلالبيب، ذلك اأجدر اأن يعرفن فال يتعّر�ض لهّن«.

اأح�ضن من اأخالق  اإّن بيان الن�ضفي، ال يثبت لالأقدمني اأخالًقا  قلت: 
رجالنا ون�ضائنا.

وقلت: بالنظر اإىل هذا البيان، يفهم اأن الق�ضد، مل يكن �ضت هذا الع�ضو، 
اأو �ضت ذاك، بل كان اختيار زي للحرائر ليعرفن به من االإماء اإذا خرجن يف الليل 

اإىل النخيل والغيطان، فال يتعّر�ض لهّن الفتيان.

وقلت: يوؤّكد هذا الق�ضد ما ذكره اخلازن عن اأن�ض بن مالك، اأن جارية 
اأتت�ضّبهني  ُلكاع)1(  يا  لها:  فقال    اخلطاب  بن  بعمر  مّرت  باحلرائر  مت�ضبهة 

باحلرائر؟ وعالها بالدرة اأي بال�ضوط منًعا لها عن ذلك.

كانوا  الذين  الرجال،  بالدرة  عال   ، عمر  �ضّيدنا  ليت  يا  وقلت: 
يتعّر�ضون للن�ضاء لياًل، ملّا كّن يخرجن للغيطان م�ضطرات، بداًل من اأنه عال بها 
تلك امل�ضكينة، التي اأرادت اأن حتفظ نف�ضها ب�ضكل ملب�ضها من التعّر�ض. ولعّل 

يف ذلك حكمة تخفى على مثلي.

)1( ُلكاع: لئيمة. )م(.
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ا، فيفّرق ال�ضافالت عن احلرائر  وقلت: يا ليت �ضيدنا عمر يبعث اليوم حيًّ
بامللب�ض، ويعلو بالدرة كّل �ضافلة خلًقا تت�ضّبه بهن، ليعرف كلٌّ من ال�ضنفني بزّيه، 

فال يلتب�ض االأمر بهذا النقاب.

الليل، لتعرف  اإال يف  اإىل اجللباب،  اأنه مل يكن يف حاجة  وقلت: يظهر 
املراأة منه، اإن وجهها يف النهار اأكرث تعريًفا لها من اإدناء اجللباب.

وقلت: اختلف املف�ّضرون يف اجللباب: فمنهم من قال اجللباب ك�ضرداب 
القمي�ض، ومن قال رداء تغّطي املراأة به ثيابها، ومن قال ثوب وا�ضع دون الرداء، 
ومن قال امللحفة، ومن قال ثوب وا�ضع دون امللحفة. وكيف كان اجللباب فليكن، 
قمي�ًضا اأو رداء اأو ملحفة، فاإّن الق�ضد من اإدنائه يف الليل، وقاية الن�ضاء من اأهل 
فاإذا كان اجللباب  والغيطان،  النخيل  اإىل  الريبة، متى خرجن لق�ضاء حوائجهّن 
قمي�ًضا اأو رداء، فال ميكن اأن يغّطني باالإدناء منه الوجه، بل يغّطني ال�ضدر الذي 
كان مك�ضوًفا، واإن كان ملحفة وغّطي به الوجه، وقعت الن�ضاء مبا يحدثه من الع�ضر 
يف مذورين: االأول عدم روؤيتهّن طريقهّن، والثاين يف عدم روؤيتهّن اأهل الريبة 

من بعيد.

فقد ت�ضوقهّن طريقهّن اإليهم. وخري اأن يرينهم من بعيد فال يقربن منهم، 
بل يبتعدن ابتعاًدا، الأنهم، كانوا على ما يظهر ي�ضرحون يف الليل وراء فري�ضة من 
االإماء كاأنهن ذئاب، خ�ضئوا، وياليتهم قبل اأن ي�ضرحوا كانوا فري�ضة التاب، اإنهم 
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فا�ضقون، وف�ضقهم �ضبب االأ�ضباب، للتفا�ضري املتناق�ضة التي نقراأ، وللبالء الدائم 
بالذنب اأو النقاب.

ڳ        ڳ   نث  تف�ضري  يف   )426( ال�ضفحة  يف  اأي�ًضا  الن�ضفي  وقال 
والع�ضدان،  وال�ضدر،  والعنق،  واالأذن،  الراأ�ض،  الزينة  موا�ضع  »اإن  ڳمث: 
ْمُلج)1(،  والدُّ والو�ضاح،  والقالدة،  والقرط،  لالإكليل،  فهي  وال�ضاق،  والذراع، 

واالأ�ضوار، واخللخال«.

وقال يف ال�ضفحة نف�ضها يف تف�ضري نث  ڱ    ڱ  ڱ  ڱمث اأي: »اإال ما 
�ضتها  ففي  والقدمان،  والكفان،  الوجه،  وهو  واجلبلة على ظهوره،  العادة  جرت 
ا من مزاولة االأ�ضياء بيديها، ومن احلاجة اإىل ك�ضف  حرج بنّي، فاإن املراأة ال جتد بدًّ
وجه  اىل  النظر  فيجوز  قدميها،  وظهور  الطرقات  يف  امل�ضي  اإىل  وت�ضطر  وجهها، 

االأجنبية وكفيها وقدميها«.

قلت: اإذا نظرنا اإىل هذه االآية ال اإىل روحها كما �ضياأتي، فاإّن هذا القول 
لقول وجيه. فهذه االأع�ضاء اأقل ما يلزم ظهوره من املراأة، وُيو�ضع يف الظهور بح�ضب 

ال�ضرورة والعادة.

ى من احُلِلّي. )م(. د املقوَّ ملج: املع�ضَّ )1(  الدُّ
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جيوبهّن  »كانت  ڻمث:  ڻ   ڻ   نثں   تف�ضري  يف  وقال 
مك�ضوفة،  فتبقى  ورائهن،  من  اخلمر  ي�ضدلن  وكن  �ضدورهّن،  منها  تبدو  وا�ضعة 

فاأمرن اأن ي�ضدلنها من قدامهن«.

قلت: كان ينبغي للن�ضفي اأن ال يغرّي العبارة من كالم اهلل تعاىل ولي�ض 
فيه ما يقت�ضي تف�ضرًيا، اإال كلمة »جيوبهّن« الأن اجليوب وموا�ضعها تتغري بتغيري 
فاالكتفاء  متعارف  مو�ضع  لها  فلي�ض  االآن  واأّما  ال�ضدور،  يف  كانت  فقد  االأزياء، 
بتف�ضري معنى اجليوب، واإبقاء كالم اهلل تعاىل على ما هو، )َخري واأح�َضن تاأِويال(. 
اإّن التف�ضري يكون باالإي�ضاح ال بالتغيري، ولكن الن�ضـفي غري كالمه تعاىل 
نثں  ڻ  ڻ  ڻمث فقال مف�ضًرا: اأي ي�ضدلن اخلمر من قدامهن، 

ال من ورائهن، و�ضتان بني العبارتني.

اإّن ال�ضرب باخلمر على اجليوب اأي ال�ضدور، يقع باأن تاأخذ املراأة الطرف 
كتفها  على  به  فت�ضرب  جنبيها،  على  ورائها  من  املن�ضدل  خمارها  من  االأمين 

االأي�ضر، فيغطي �ضدرها، وذلك م�ضهود يف ما تفعل القرويات حتى اليوم.

فلما قال الن�ضفي ما قال، والنا�ض يف املدن مّيالون اإىل كّل ما فيه تع�ضري 
وت�ضييق على املراأة، اتبعوا قول الن�ضفي، مهملني النظر يف كالم اهلل تعاىل، اإذ اأن 
الفقهاء عودوا النا�ض اأن ياأخذوا احلقائق الدينية منهم ال من اأ�ضولها. ف�ضدلت 
ن�ضاء املدن اخلمر من قدامهّن، لتغطية �ضدورهّن، فتغطت وجوههن وما فيها من 
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اخلمر  ي�ضدلن  مل  ولكّنهن  ال�ضدر،  اإىل  املوؤدي  الطريق  على  والقوى،  احلوا�ض 
اإال انك�ضف الوراء من روؤو�ضهن، وبانت �ضعورهن، ف�ضاع الغر�ض  من قدامهن، 
فما  اخل�ضر  اإال من  املالءة يف ذلك احلني،  تكن  اخلمر، ومل  و�ضع  االأ�ضلي من 
دون، وما زال يلب�ضها على هذا ال�ضكل بع�ض القرويات، الالتي يلب�ضن وي�ضربن 
بها، وفًقا لقوله تعاىل، على ال�ضدور لتغطيتها، وت�ضمى املالءة عندهن �ضاية، كما 
ي�ضمى اخلمار مندياًل، واال�ضمان من التكية عن اأ�ضل فار�ضي، ومبا اأن احلل يف 
الراأ�ض، ت�ضربلت املراأة بذلك  اأ�ضبح مك�ضوًفا من وراء  املدن، اقت�ضت تغطية ما 
عند  االرتباك  يف  يوقعانها  اللذين  الطويلني،  اجلناحني  ذا  االإزار  اأي  ال�ضربال، 
كل عمل. وكان ذلك كلفة مل ياأمر بها اهلل، ومل ي�ضتوجبها اإال ت�ضرف الن�ضفي 
وغريه بكالمه تعاىل، ت�ضرًفا كان النا�ض يف غنى عنه. اإن قلم الن�ضفي ت�ضارع يف 
خط عبارة مل يتب�ضر يف حقيقتها، ومل ي�ضت�ضرف نتيجتها. فلو اأراد اهلل تعاىل اأن 
ي�ضدلن اخلمر من قدامهن، اأو لو اأراد �ضبحانه اأن ي�ضربن بها على وجوههن ل�ضرح 
بذلك ت�ضريًحا، ثّم اإن اخلمر اإّنا و�ضعت لتغطية الروؤو�ض، فلو اأراد اهلل تعاىل اأن 
يغرّي و�ضعها فيجعلها غطاًء للوجوه كما فعلت املدنيات تبًعا لقول الن�ضفي، لبني 

�ضبحانه ذلك تبييًنا.

نثں  ڻ  ڻ  ڻمث  الـ 427:  ال�ضفحة  اخلازن يف  وقال 
اأي على مو�ضع اجليب وهو النحر اأي اأعلى ال�ضدر، واأما الطرب�ضي وغريه فقالوا: 
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ملبو�ضة  الأنه  باجليوب،  ال�ضدور  عن  كّنى  وقد  النحر،  ال  ال�ضدر  اجليب  مو�ضع 
عليها.

واأعناقهن  �ضعورهن  باخلمر  »ي�ضتن  نف�ضها:  ال�ضفحة  يف  الن�ضفي  وقال 
واأقراطهن و�ضدورهن«.

قلت: اإن ال�ضرب باخلمار فعاًل على ال�ضدر وهو من�ضدل على اجلانبني، 
واأما  والعنق،  ال�ضعر  مقدم  نرى  كما  يغطي  ال  القرى،  يف  امل�ضلمات  تفعل  كما 

الوجه فال يغطيه اأبًدا.

وقال يف ال�ضفحة 427: نث ڳ  ڳ       ڳمث »يعني اخلفية التي مل 
يبح لهن ك�ضفها لالأجانب وهي ما عدا الوجه والكفني«.

ڱ   ڱ   ڱ     نث   بقوله:  وامل�ضتثنى  و427:   426 ال�ضفحتني  يف  وقال 
ڱمث  الوجه والكفان عن �ضعيد بن جبري وال�ضحاك واالأوزاعي.

وقال يف ال�ضفحة نف�ضها: نث  ڱ    ڱ  ڱ  ڱمث اأي الثياب نقاًل عن ابن 
م�ضعود.

قلت: اإن قول ابن م�ضعود، وال اأعلم كيف ا�ضتخرجه، ال �ضيء فيه ي�ضري 
اإىل �ضت الوجه، الأن الثياب ال تلب�ض عليه، وقلت ال حاجة للب�ض اجللباب فوق 
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ثياب ت�ضت ال�ضدور، فالقرويات اللواتي ي�ضفرن وال يلب�ضن اجللباب فوق ثيابهّن، 
ل�ضن مبخالفات للدين.

واخل�ضاب  الكحل  ڱمث  ڱ   ڱ   ڱ     نث   نف�ضها:  ال�ضفحة  يف  وقال 
واخلامت يف الكف نقاًل عن ابن عبا�ض.

وقال يف ال�ضفحة 621 نقاًل عن ابن عبا�ض نف�ضه: اأمر ن�ضاء املوؤمنني اأن 
، ووجوهّن باجلالبيب، اإال عيًنا واحدة ليعلم اأنهّن حرائر. يغّطني روؤو�ضهنَّ

متاأّمل،  كل  على  يخفى  ال  كما  متناق�ضة،  االأقوال  هذه  كل  اإّن  قلت: 
واإن نقل اخلازن هنا عن ابن عبا�ض، مناق�ض ملا نقله هو نف�ضه كما يفهم مّما ذكرت، 
ومناق�ض ملا قاله الطرب�ضي عن ابن عبا�ض نف�ضه و�ضياأتي، وال يخفى اأن من القواعد 

الفقهية »ال حجة مع التناق�ض«.

عيًنا  اإال  باجلالبيب  الوجوه  ب�ضت  عبا�ض  ابن  عن  روي  ما  اإّن  وقلت: 
واحدة، قول عندي ال اأرى اأّن ا�ضتخراجه من كالم اهلل ممكن. وهو قول مل يقبله 

من امل�ضلمني اإال الدروز.

فتغطية  وال�ضدور،  الروؤو�ض  مك�ضوفات  يخرجن  كّن  االإماء  اإّن  وقلت: 
الراأ�ض وال�ضدر، اأمر كاف لتفريق احلرائر عنهّن كما اأراد تعاىل.
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وقلت: لو �ضّحت هذه الرواية عن ابن عبا�ض، لكان اهلل تعاىل يف غنى 
عن اآية »الغ�ض من الب�ضر، وعدم اإبداء الزينة اإال ما ظهر منها، وال�ضرب باخلمر 

على اجليوب«.

ہ   ۀ   ۀ     نث   تف�ضري  يف   252 ال�ضفحة  يف  الطرب�ضي  وقال 
ہمث   نقاًل عن ابن عبا�ض وجماهد: اأي قل لهوؤالء فلي�ضتن مو�ضع اجليب 
باجللباب اأي يغّطني جباههّن وروؤو�ضهّن، اإذا خرجن حلاجة، بخالف االإماء الالتي 

يخرجن مك�ضفات الروؤو�ض واجلباه.

قلت: اإن ح�ضرة املف�ضر ن�ضي اأن مو�ضع اجليب هو ال�ضدر، فجعله اجلبهة 
والراأ�ض، ومن كان قليل التدقيق لهذه الدرجة، فلي�ض علينا اأن نعتقد بقوله.

اأفال ترون يا �ضادتي: كيف تختلف روايات النقل عن ابن عبا�ض؟ فاأّي 
رواية ُت�ضدق؟

 : ڻمث  ڻ  ڻ   نثں    160 ال�ضفحة  يف  الطرب�ضي  وقال 
»اخُلُمر املقانع جمع ِخمار، وهو غطاء راأ�ض املراأة املن�ضدل على جنبيها، اأمرن باإلقاء 
فتبدو  مقانعهّن على ظهورهّن  يلقني  كّن  اإنهّن  قيل  فقد  املقانع على �ضدورهن، 

�ضدورهّن، وكّنى عن ال�ضدور باجليوب الأنها ملبو�ضة عليها«.
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قلت: اإّن االأمر باإلقاء املقانع على ال�ضدور، ي�ضتوجب تغطية ال�ضدور ال 
النحور، فكان على ح�ضرة املف�ّضر اأن يكون اأكرث تدقيًقا.

واجلبهة  الراأ�ض  تغطية  بوجوب  القولني،  هذين  اإىل  نظرنا  اإذا  وقلت: 
وال�ضدر، مل تلزم تغطية الوجه، والكفني، والقدمني، والذراعني، والعنق واالأذنني.

ڱ   ڱ   ڱ     نث   وعطا  ال�ضحاك  عن  نقاًل  نف�ضها  ال�ضفحة  يف  )وقال 
ڱمث: اأي الوجه والكّفني(.

اإال  والكّفني  الوجه  ب�ضت  االّدعاء  يكون  هل  اأي�ًضا،  هذا  فبعد  قلت: 
مكابرة؟

�ضعرها  تغّطي  اأي  نف�ضه:  عبا�ض  ابن  نقاًل عن  نف�ضها  ال�ضفحة  وقال يف 
و�ضدرها وترايبها و�ضوالفها.

قلت: وهذه رواية اأخرى عن ابن عبا�ض!

والكفني،  الوجه،  تغطية  اإىل  ي�ضري  ال  هذا،  عبا�ض  ابن  قول  اإن  وقلت: 
والقدمني، والذراعني، والعنق، واالأذنني.

وقال يف ال�ضفحة عينها عن ابن عبا�ض نف�ضه نث  ڱ    ڱ  ڱ  ڱمث: 
اإن الزينة الظاهرة التي ال يجب �ضتها، الكحل واخلامت، واخلّدان، واخل�ضاب يف 

الكف.
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الوجه  ظهور  اإىل  اأي�ًضا  ي�ضري  وهو  عبا�ض!  ابن  عن  اأي�ًضا  وهذا  قلت: 
والكفني.

الزينة  اإن  نث  ڱ    ڱ  ڱ  ڱمث:  تف�ضري  نف�ضها يف  ال�ضفحة  وقال يف 
الظاهرة التي ال يجب �ضتها عن ابن م�ضعود، الثياب.

وعن قتادة: الكحل، وال�ضوار، واخلامت.

وعن احل�ضن: الوجه والبنان.

وعن علي بن اإبراهيم: الكفان واالأ�ضابع.

قلت: اإّن هذه االأقوال املتناق�ضة، كّلها ا�ضتن�ضابات وا�ضتح�ضانات ولي�ض 
فيها قول مبني على دليل من الكتاب اأو من ال�ضنة، ولو كان دليل التفقوا.

وقلت: يظهر اأن الفقهاء يت�ضّرفون بكالم اهلل كلٌّ كما ي�ضاء. فحمل كل 
اأراد  ومن  و�ّضع،  اأراد  فمن  اأهوائه،  على  احلق  اآرائه، وعطف  على  الكتاب  منهم 
�ضّيق. اأّما نحن التع�ضات، فمكرهات يف نظر بع�ضهم، على اأن ال نّتبع اإال ما فيه 

تع�ضري علينا وت�ضييق.

وقلت: مبا اأن ال�ضوار مّما يظهر فالذراع ال ي�ضت.

وقال يف ال�ضفحة عينها: »روي اأنه تعاىل لعن ال�ضلتاء من الن�ضاء واملرهاء، 
ب باحلّناء، واملرهاء التي ال تكتحل«. فال�ضلتاء من ال تخ�ضّ
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قلت: اإن هذه الرواية غري مثبتة، فاإذا رّدت اإىل كتاب اهلل ال توافقه، فاهلل 
نب باحلناء، وما  جّل وتعاىل عّز عن اأن يجعل اللعنة على الن�ضاء اللواتي ال يتخ�ضّ

اأكرثهّن. اأو يوافق عدل اهلل  اأن ي�ضتوجب عدم الكحل واخل�ضاب لعًنا؟

ووجوههّن،  واآذانهّن،  وعيونهّن،  جباّههنَّ  اإّن  الن�ضاء!  على  واح�ضرتاه 
واأعناقهّن، واأذرعهّن، واأكفهّن، ف�ضاًل عن عقولهّن، األعوبة املف�ّضرين والرواة، وهّن 

، وُيلعن غري متزّينات!. ُيلعنَّ اإذا تزينَّ

»وقال البي�ضاوي يف ال�ضفحة )467( يف تف�ضري نث ڇ  ڇ   ڇ  
ڇ  ڍمث ]النور/ 30[  وامل�ضتثنى بقوله نث  ڱ    ڱ  ڱ  ڱمث: هو الوجه 

والكفان الأنها لي�ضت بعورة«.

قلت: اأو بعد هذا اأي�ًضا مكابرة واّدعاء يف �ضت الوجوه.

�ضًتا  ڻمثاأي  ڻ   ڻ   نثں   عينها  ال�ضفحة  يف  »وقال 
الأعناقهّن«.

قلت: ولكن مو�ضع اجليب، ال�ضدر ال العنق، وال�ضدر اأوىل بال�ضت من 
العنق.

اإذن كان على ح�ضرة املف�ّضر اأن يقول: »ولي�ضربن بخمرهّن على جيوبهّن 
اأي �ضًتا ل�ضدورهّن«.
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وقلت: يظهر اأن بع�ض املف�ّضرين الكرام كانوا ي�ضتعجلون يف اخلط اأحيانًا، 
فال ي�ضاعدهم الوقت الإحكام الرابطة بني القلم والدماغ، فقد يكون ما خّطوه غري 
الذي عقلوه. وقلت اإن هذا القول على ما هو، ال يتناول اإال �ضت االأعناق، فال 

يوجب �ضت الوجه، واالأذنني، والذراعني، والكّفني.

نث  ڱ    ڱ  ڱ  ڱمث  اأقوال املف�ضرين يف:  يا �ضادتي و�ضيداتي  تلك 
نثں  ڻ  ڻ  ڻمث  نث  ۀ    ۀ  ہ  ہمث.

اأن يف بع�ضها من التعقيد والع�ضر، بقدر ما يف االآيات الكرمية  اأال ترون 
نف�ضه يف فو�ضى من تلك االأقوال،  اأال يح�ضب االإن�ضان  من ال�ضراحة والي�ضر؟ 
فيها  اأدلة  ال  متناق�ضات  وروايات  وا�ضتح�ضانات  وا�ضتن�ضابات  عنديات  واأكرثها 

وال بّينات؟

  ال�ضارع عندنا واحد، يا �ضادتي، ال�ضارع واحد، هو اهلل تعاىل. فالنبي
ملّا خطب بالنا�ض مبنى قال: »كّل �ضيء مردود اإىل كتاب اهلل وما عداه فهو زخرف، 
واأنا مل اأقل قواًل ال يوافق كتاب اهلل« �ضدق ر�ضول اهلل . اإن �ضرعه �ضرع اهلل. 
فرّدوا يا �ضادتي و�ضيداتي، ما ذكر بع�ض املف�ّضرين اإىل الكتاب، وقد نقلت اإليكم 
لي�ض  جديًدا  �ضرًعا  يح�ضب  اأن  يجوز  ما  االأقوال  من  كثري  يف  ترون  اأفال  اآيتيه، 
من �ضرع ال�ضارع جل جالله؟ ردوه اإىل اأحاديث ر�ضوله ، و�ضتتبارك �ضفتاي 

بذكرها، تروا اإنها لي�ضت منها.
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قال االإمام علي : »لو اأن الباطل خل�ض ملا خفي على ذي حجى، 
ولو اأن احلق خل�ض ملا كان فيه اختالف، ولكن يوؤخذ من هذا �ضغث ومن هذا 

�ضغث فيمتزجان فيجيئان مًعا«.

الفرق  هذه  من خطاأ  اأعجب  ال  ومايل  عجًبا  »فيا  عنه:  اهلل  ر�ضي  وقال 
ال�ضهوات،  ال�ضبهات وي�ضريون يف  على اختالف حججها يف دينها، يعملون يف 
اأنكروا«. وقال ر�ضي اهلل عنه: »اإن اأكرث احلق  املعروف فيهم ما عرفوا واملنكر ما 

فيما تنكرون«.

م�ضدري    نبّيه  و�ضنة   ، اهلل  كتاب  اإىل  نرجع  اأن  بنا  يجدر  اأفال 
اآياته االأع�ضاء  النور والهدى؟ اإن اهلل جل علمه، وتعالت حكمته مل يح�ضر يف 
اأن  اإىل اأي حد من االأع�ضاء يجب على الن�ضاء  التي تظهر من املراأة، ومل يبنّي 
يدنني عليهن من جالبيبهّن ليعرفن من االإماء، تارًكا حتديد ذلك للزمان وللعقل 
ذكرت.  مّما  اأ�ضكااًل  قالوا  ما  املف�ّضرون  فقال  وال�ضرورة.  والعادة  واجلبلة  ال�ضليم. 
واإّن ما قلته لكم جلزء من كل مماثل له، واإيّن اأدعو �ضيداتي و�ضادتي ملطالعة كتب 
�ضاأن  اأن  ويرون  راأيت،  ما  فريون  نبحث،  الذي  باملو�ضوع  يتعّلق  فيما  التف�ضري، 
املف�ّضرين يف هذا املو�ضوع، كان �ضاأنهم يف اجلغرافيا والتاريخ والفلك كما �ضبق، 
اإن هنا وهناك لفو�ضى من االأقاويل والروايات واالأباطيل، يغنينا عنها كالم اهلل 

. تعاىل، و�ضنة ر�ضوله
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وال بدع وال عجب، يف اختالف النقل والروايات، عن ال�ضحابة الكرام 
وغريهم، فكثرًيا ما روى الرواة، اأحاديث مو�ضوعة، ما قالها النبي  كما بّينت 
تختلف  امل�ضموعات  واإّن  اأ�ضكااًل.  �ضريفة  اأحاديث  من  نقلوا  ما  وكثرًيا  �ضابًقا، 

بح�ضب رواتها. واالأخبار ال�ضفوية قّلما يّتفق عليها الناقلون.

ومع هذا كله، فاملف�ّضرون كادوا يتفقون جميًعا، على ك�ضف وجه املراأة، 
وكفيها، واإن من قال يف تف�ضري هاتني االآيتني، اأن ت�ضت املراأة كل اأع�ضائها حتى 
الوجه، مل ي�ضتند قط اإىل دليل ما من اأ�ضول الدين، وكان قوله ترجيًحا بال مرّجح، 
بل عك�ض املرّجح، وما كان منه اإال ا�ضتح�ضانًا عنديًّا م�ًضا، خالف به غريه من 

الفقهاء، نا�ضًيا اأن ذلك منه اإهمال لقوله تعاىل: نث  ڱ    ڱ  ڱ  ڱمث .

اأال يجب يا �ضادتي و�ضيداتي، اأن يظهر من املراأة ع�ضو ما، ليعمل كالم 
اهلل تعاىل وال يهمل؟ واأي �ضيء اأحرى من الوجه بالظهور؟ لو كان القائلون ب�ضته 
ي�ضتندون اإىل حقيقة ما يف اأ�ضول الدين، الّتفق املف�ّضرون والفقهاء الثقات على 

ذلك واأجمعوا.

 ، زماننا هذا  وترتيبها يف  البيوت  بناء  اأن  و�ضيداتي،  �ضادتي  يا  ترون  اأال 
اأنه مل يبق من حاجة خلروج الن�ضاء لياًل، اإىل مثل  قد تغرّي تغرّيًا عظيًما، حّتى 
النخيل والغيطان وال�ضعيد االأفيح، واإنه مل يبق اإماء فيلتب�ض اأمرهن باحلرائر، واأنه 
�ضار با�ضتطاعة املراأة، اأن ت�ضتغني عن اجللباب بكل ثوب الئق بها ي�ضت �ضدرها. 
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العربة للمعاين ال لالألفاظ واملباين يا �ضادة. فما لفظ اجللباب اأو لفظ اجليب اإال 
لفظ اّتفاقي جاء يف االآية الأنه زي ذلك الزمان، وهنا منا من يقول اأن �ضكل املالءة 
اليوم هو �ضكل ذلك اجللباب؟ وهل جيوب اليوم يف ال�ضدور؟ وهل يبقى معنى 
لكالم اهلل لو لب�ضنا خمر الزمان القدمي، و�ضربناها على جيوبنا يف موا�ضعها اليوم؟

الرجال  اأن  ذلك  ي�ضهد على  �ضرًعا.  يتغرّي  مّما ال  لي�ض  املالب�ض  ف�ضكل 
وتركوا  العمامة،  من  الطربو�ض  بّدلوا  قد  اأنف�ضهم،  اخللفاء  عن  ف�ضاًل  امل�ضلمني 
املوؤمن  الأن  اأ�ضكااًل، ذلك  الفرني، وغريوا مالب�ضهم  البانطالون  ولب�ضوا  اجليب 
حّر بلب�ضه، والأن الثوب الذي يلب�ضه مّما ال يحا�ضب عليه. و�ضياأتي تف�ضيل ذلك 

يف ق�ضم املعار�ضات والردود.

حفًظا  امللب�ض،  يف  باحلرائر  يت�ضّبهن  اأن  لالإماء  يكن  مل  اأنه  راأيتم  اأما 
الأنف�ضهن من التعّر�ض، وذلك ما حمل �ضيدنا عمر ، فعال بال�ضوط اجلارية 

املتقنعة قائاًل لها: يا لكاع اأتت�ضّبهني باحلرائر ومنعها من ذلك؟

اأال ترون وتعلمون، اأنه لي�ض يف هذا الزمان اإماء، ولكن فيه �ضافالت لهّن 
احلرية يف اأن يلب�ضن ملب�ض احلرائر، فلم يبق لنا واحلالة هذه معّرف اإال وجوهنا، وما 
فيها من �ضْمِت احلياء و�ضيماء ال�ضرف، فكيف ال يوؤذن يف ال�ضفور لتلك الوجوه؟.

اإن جتاوز بع�ضهم على حق املراأة ب�ضت وجهها، مع اأنه مغاير لكل ما ذكرت 
من االأقوال بك�ضفه، جتاوز على حق اهلل، فلو اأراد اهلل تعاىل �ضت وجه املراأة، ل�ضهل 
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اأن  اأن ال ي�ضكت في�ضّرح  البيان،  العليم، الذي خلقنا وعّلمنا  عليه، وهو القدير 
ت�ضت اجلالبيب الوجوه، وال�ضتغنى عن قوله:  نث  ڱ    ڱ  ڱ  ڱمث  بعد قوله: 
نث ڳ  ڳ       ڳمث اأو لقال �ضبحانه وتعاىل راأ�ًضا وال يبدين وجوههن،اأو 

وكذا،   كذا  وجوههن  يغّطني  اأو  ي�ضتن  تعاىل  لقال  اأو  وكذا،  كذا  يبيدين  وال 
نث ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇمث ]االأحزاب/ 53[. وكذلك لو كان ق�ضده �ضت 

الوجوه، ال�ضتغنى عن قوله تعاىل: نث ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ.. ک  
ک    گ  گ  گمث  ]النور/ 30 -31[ اإذ ال يبقى لزوم لذلك 
بعد اأن يو�ضع بني وجه املراأة وعينيها وبني الرجال حجاب من جلباب. قال 

اهلل تعاىل: نث ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې   ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئەئ  
وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  مث  ]احلجرات/ 16[.

اإىل  االأقوال  ترّدوا  ال  اأن  على  م�ضّرين  كنتم  اإذا  الرجال،  �ضادتي  فيا 
بك�ضف  الثقات  واملف�ّضرين  الفقهاء  اأقوال  تقبلوا  ال  اأن  وعلى  وال�ضنة،  الكتاب 
وجوه امل�ضلمات، وكنتم باقني على ما يورث ع�ضًرا وتعقيًدا من اأقوال وتاأويالت 
لي�ضت يف كالم اهلل، فلم تدعمها اأدلة اأو بّينات، واإذا كنتم ترون كالم اهلل يف اآيتيه 
اًل، فنخ�ضع نفو�ضنا  ًنا مف�ضّ جمماًل، فهاتوا منه اأو من احلديث ال�ضريف كالًما مبيَّ

طوًعا ونطاأطئ روؤو�ضنا �ضمًعا.

ولكن اإذا مل ت�ضتطيعوا اأن تاأتوا بالكالم املبني، فاأّنى لكم اأن تعّلموا اهلل 
بالدين؟

ا�ستطراد الأقوال املف�سرين الكرام
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اأذّكركم يا �ضادتي بالقواعد ال�ضرعية، التي ذكرتها لكم يف بحث  واإيّن 
الدفاع احلر املقّد�ض وهي: »التي�ضري اأوىل من التع�ضري«، و»الفرج اأوىل من احلرج«، 
ح ت�ضاقطت«، »وعند احتمال االأمرين من اجتهاد  و»اإذا تعار�ضت احلجج بال مرجَّ
واأدلة يوؤخذ مبا ينفع املتهم ويعيد له حريته«، »ويف العقوبات يقت�ضر على الن�ض 
االأثمة  اأعطف على  اأن ال تكونوا  اآملة  قيا�ًضا«.  اأو  فيه اجتهاًدا  التو�ّضع  وال يجوز 
اجلناة، منكم على اأمهاتكم وبناتكم، وزوجاتكم، واأخواتكم، واإذا راأيتم بعد ذلك 
بقية ميل يف اأنف�ضكم اإىل ظلمهن، فجاهدوا اجلهاد االأكرب لن�ضرة النف�ض العاقلة 
ة، فحق املراأة حتت لواية ذلكم اجلهاد. واإنَّ ن�ضاءكم ملتكالت على من عليه  يَّ املَْر�ضِ

نث ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ   العزيز:  كتابه  يف  قال  وقد  تعاىل،  االتكال 
پ  پ  پمث  ]البقرة/ 257[.

دعوة الرجل اإىل االإن�ساف

كن من�ضًفا يا �ضيدي الرجل وال تتبع الهوى. فالرجل من ال يغلبه هواه، 
اإن اهلل اأراد لنا يف اآياته الي�ضر ال الع�ضر فال تعك�ض االآية. لقد ورد الن�ض بحقك 
واأمرها  اأمرك  واإّنا  وجهه،  ب�ضت  منكما  اأحًدا  ياأمر  فال  ال�ضواء،  على  املراأة  وحق 

بالغ�ض من الب�ضر، اأعيد عليك ن�ّض االآية وقد قالت: نث ڇ  ڇ   ڇ  
ا�ضتغنيت  فلماذا  گمث.  گ   گ   ک     ک   ڍ..  ڇ  
عن �ضت وجهك باأدب نف�ض املراأة، وغ�ضها من ب�ضرها، ومل تغن املراأة عن �ضت 
ك من ب�ضرك؟ اأو لي�ض من العار اأن ت�ضّلم للمراأة،  وجهها، باأدب نف�ضك، وغ�ضّ
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فتطلب  اأنت،  تطيعه  اأن  تقدر  وباأّنك ال  الفرقاين،  االأمر  تطيع هذا  اأن  تقدر  باأنها 
ك من ب�ضرك  منها هي اأن ت�ضت وجهها، ولو كان �ضته قاتاًل لقواها؟ األي�ض غ�ضّ
اإذا اقت�ضته احلال، اأكرث انطباًقا على منطوق االآية الكرمية، واأهون من هذا ال�ضت 
القاتل القوي؟ اأمل يكن اأكرث انطباًقا على �ضرف االإ�ضالم، لو �ضابقت عنتة ذلك 

اجلاهلي، باالأدب الذي اأمرت به وقد قال مفتخًرا باأدبه:

يا �ضيدي الرجل، مبا اأنك اأُمرت واملراأة على ال�ضواء، بالغ�ض من الب�ضر،     
بالدين على ما تذكر، والدين يقت�ضي العدل، وينايف الظلم،  اأنك متم�ّضك  ومبا 
وجهه  �ضت  االآخر  الفريق  على  موجًبا  فريق،  لكّل  بذلك  االأمر  يكون  اأن  فاإما 
مثلما �ضتت  املراأة،  فاأرجو منك �ضت وجهك عن  فاإن كان موجًبا  اأو ال يكون، 
وجهها عنك، واإن مل يكن موجًبا، فاأرجو منك ك�ضف وجهها، مثلما اأنت كا�ضف 
وجهك، واأن مل تفعل، فاأرجو منك اأن تعتف باأّن العدل والتدّين اللذين تزعم، 

مل يكونا اإال حيلة لظلمك اأمك، واأختك، وزْوَجَتك، وو�ضيلة لال�ضتبداد بهن.

املعنى ال�سامي الذي اأفهمه من كتاب اهلل

�ضادتي و�ضيداتي:

بعد نقل ما نقلت، وبيان ما بّينت، اأعر�ض لديكم راأيي، يف تف�ضري االآيتني، 
م�ضتندة اإىل العقل املطلق، والتفكري احلر يف القراآن كما اأمرت، فمن �ضاء فليقبل، 

اإن بدت يل جـــارتي مـــــاأواهاواأغ�ّس طريف  جــــارتي  يواري  حتّى 
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للمالأ  فليربز  اأح�ضن،  هي  بالتي  يجادل  اأن  اإىل  يجنح  ومن  يقبل،  ال  �ضاء  ومن 
العاقل اأدلته.

اأن نح�ضب كالًّ من االآيتني، موجبة �ضت الوجوه، و�ضائر  اأواًل: ال يجوز 
ہ   ۀ   ۀ     نث   تعاىل:  قوله  كان  لو  الأنه  بع�ضهم،  قال  كما  االأع�ضاء 
ڳ   نث  ]االأحزاب/ 59[. مقت�ضًيا ذلك كما يقت�ضيه قوله تعاىل:  ہمث 
االآيتني  اإحدى  الأغنت   ]31 ]النور/  ڱمث  ڱ   ڱ   ڱ     ڳ   ڳ       
اأي�ًضا:  تعـاىل  قوله  لزوم  بال  وَلَكان  لـزوم،  بال  اإحداهما  فكانت  الثانيـة،  عن 

ڇ   ڇ    ڇ   نث   .]31 ]النــور/  ڻمث  ڻ   ڻ   نثں  
ڇ  ڍمث  ]النور/ 30[. الأنه ال مل الأمر املوؤمنني بالغ�ض من االأب�ضار 
اإليه  اأو �ضتار، وهذا مّما ال يجوز اأن ي�ضند  اإذا كانت وجوه املوؤمنات حتت حجاب 
االآيتني  اإذن لكل من  زائًدا،  ينّزل يف كتابه كالًما  اأن  اإنه جل وعال عن  تعاىل. 
حكمة خا�ضة، ولتنزيل كل منهما �ضبب خا�ض. ونحن يف غنى عن اإعادة االإي�ضاح 
ےمث   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ   ہہ   ہ   ۀ   ۀ     نث   باالآية:  يتعّلق  مبا 

]االأحزاب/ 59[.

اأن  نثڳ  ڳ       ڳ  ڱ    ڱ  ڱ  ڱمث  الق�ضد من  اإّنا  ثانًيا: 
ال يترّبجن، واأن ال يعر�ضن اأنف�ضهن باإبداء ما�ضنهن للرجال ق�ضًدا، كما كانت 
وال  ر�ضينات  يكّن  اأن  من  الق�ضد  اإّنا  يعني  االأوىل،  اجلاهلية  يف  يفعلن  الن�ضاء 
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يبدين، اأي ال يظهرن من ما�ضنهّن �ضيًئا، اإال ما ظهر منها عادة وطبًعا، فما كان 
من املراأة غري ظاهر بح�ضب العادة واجلبلة، يجب عليها عند م�ضاهدة الرجال اأن 
ال تبديه، الأن اإظهارها للرجل االأجنبي ما كان غري ظاهر عادة وجبلة، اأمر يخالف 

الر�ضانة ويبعث على الريبة.

االآية عينها:   نثۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ      تعاىل يف  قوله  اأن  ترى  اأال 
ېئ  ېئ  ېئ  ىئمث ]النور/31[ يدّلنا على اأن ما مينعه تعاىل لي�ض اإال ق�ضد 

االإظهار ملا كان غري ظاهر؟

اإن املنهي عنه يف كتاب اهلل، هو االإبداء اأي االإظهار، وهو املتعّدي من فعل 
البدو والظهور، ال الالزم منه. وقد ا�ضتثناه تعاىل. فتناول املنع االإظهار ق�ضًدا، ومل 
يتناول الظاهر بنف�ضه الالزم ظهوره، فاإن يف اإظهار اإ�ضبع ق�ضًدا، اأو يف لفتة مفعولة، 
اأو اإظهار حركة مق�ضودة، من حتت مالءة �ضاترة، ما يبعث على ريبة لي�ض منها اأثر 
يف ظهور الوجه الر�ضني، مبا فيه من كل الزم الظهور عادة وطبًعا وجبلًة و�ضرورة، 
والنّيات،  املقا�ضد  على  اإال  يحا�ضب  ال  واهلل  مبقا�ضدها،  االأمور  اأن  يخفى  وال 

نث ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ   تعاىل:  قال  واملباين.  لالألفاظ  ال  للمعاين  والعربة 
ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  
ڃڃ  چ    چ  چ    چ     ڇ  .  ڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ   ڌ   ڎ    ڎ  
ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ       ڑ  ک  ک  ک  ک  گ    گ  گ       گ  ڳ  ڳ  

ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڱ  مث  ]االأعراف/ 32 - 33[.
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ويف احلديث: »الب�ضوا وجتّملوا اإّن اهلل جميُل يحبُّ اجلمال«. ولي�ض كل 
جتّمل يعّد تربًجا، اإن التجّمل مباح ممدوح، واأّما الترّبج فمكروه ومذموم.

وقلت: وينبغي للمراأة اأي�ًضا للحكمة عينها، اأن ال تخفي عند م�ضاهدتها 
الرجال، ما كان ظاهًرا بح�ضب العادة واجلبلة، الأن اإخفاءها ما كان ظاهًرا بح�ضب 
اجلبلة والعادة، يخالف الر�ضانة ويبعث على الريبة، وهذه اجلهة �ضاأ�ضبعها در�ًضا 

يف بحث الفتنة.

واإيّن اأرى، اإن االأمر االإلهي بالغ�ض من االأب�ضار، موجه اإىل الروح، فالب�ضر 
ة، اأو النف�ض اخلبيثة االأمارة بال�ضوء، واملاأمور  ا النف�ض النزيهة املَْر�ضيَّ له مّركان: اإمَّ
ها بل اإعماوؤها، اأّما الب�ضر  برّده هو الب�ضر املحرك بالنف�ض االأمارة التي يجب غ�ضّ
ة، التي هي نفحة من الروح االإلهية فينبغي له اأن يكون دائًما  املحرك بالنف�ض املَْر�ضيَّ
وا  ا مطلًقا، واإّنا من اأجل هذا ا�ضتعمل اهلل  )من( التبعي�ضية فلم يقل يغ�ضّ حرًّ
وا من اأب�ضارهم ويغ�ض�ضن من  اأب�ضارهم اأو يغ�ض�ضن اأب�ضارهّن، بل قال تعاىل يغ�ضّ

وا ويغ�ض�ضن منها الب�ضر اخلبيث ال�ضرير. اأب�ضارهّن، اأي يغ�ضّ

ة وقواها، يجب اأن تكون دائًما منت�ضرة ال تغ�ض  اإن حركات النف�ض املَْر�ضيَّ
وال تخف�ض ق�ضًدا، الأن غ�ضها وخف�ضها بحركة مق�ضودة يوقظ ال�ضيطان يف القلب، 
ة، فنكون قد حركناها اإىل  ويحّرك فيه قوة للنف�ض االأمارة، حتارب بها النف�ض املَْر�ضيَّ
من  ة  املَْر�ضيَّ النزيهة  للنف�ض  مطلًقا،  مانع  فال  االنت�ضار،  على  و�ضاعدناها  النزاع، 
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روؤية اجلمال. واإّنا اجلمال نعمة بل اأثر من اآثاره ونعمه، فبقدر ما يتجلى اجلمال 
نا الب�ضر  لالإن�ضان يف العينني، يتجّلى جمال اهلل وجمال اآثاره، وجمال نعمه، فغ�ضّ
النزيه ق�ضًدا، عن روؤية اجلمال، كفران لنعمته تعاىل، اأّما النف�ض اخلبيثة االأمارة، 

فيجب غ�ض ب�ضرها وب�ضريتها، بل اإعماوؤها، وحرمانها بذلك روؤية كل جميل.

الب�ضر  حتّرك  فيه  اخلبيثة  النف�ض  راأى  فاإن  نف�ضه،  اإىل  االإن�ضان  فلينظر 
ة،  فليخف�ضه معلًنا عليها اجلهاد االأكرب. واإن كان ينظر بب�ضر النف�ض النزيهة املَْر�ضيَّ
ويرى النف�ض اخلبيثة فيه مغلوبة خمزية، فحق له اأن يرى اآيات اجلمال، اإنها اآيات 
املبدع اجلميل ذي اجلالل، م�ضدر اخلري واالإ�ضالح والكمال هذا ما يتجّلى يل 
من احلكمة البالغة يف اآيات اهلل، وهو معنى ظاهر ب�ضيط يتجّلى يف معر�ض البداهة، 
لكل نف�ض تتاأّمل يف نزاهة، دون ميل اإىل التعقيد، اأو رغبة يف التقييد، َفقِبلُه عقلي 
ومعتقده، ال  ولكل عمله  به،  واأعمل  ل�ضاين،  به  في�ضدع  نف�ضي،  اإليه  واطماأنت 

حجة بينه وبني اأحد اإّنا احلجة بينه وبني اهلل.

اإن املعتقدات ال يجوز �ضرًعا فيها التقليد، بل يجب على االإن�ضان نف�ضه 
اأن ينعم النظر، ويعمل الفكر، ملعرفة احلقيقة. قال ر�ضول اهلل : »ا�ْضَتْفِت َقْلَبَك 
واإْن اأَْفَتاَك املُْفُتوَن«. واإن القراآن مل�ضباح الهدى، ومنار احلكمة، وهو الدليل يدل 
على خري �ضبيل والتفكر فيه حياة قلب الب�ضري، اأجل اإن التفكري فيه حياة القلب، 
كما  االآية،  هذه  ويف  اآياته،  يف  تفكريي  عند  قلبي،  احلياة يف  بتلك  �ضعرت  وقد 
�ضبق  التي  تلكم  القرنني،  ذي  رحلة  عن  االآيات،  يف  تفكريي  عند  بها  �ضعرت 
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تف�ضريها يف بحث التاريخ واجلغرافيا والفلك. اإن تخّيالت املف�ّضرين يف التف�ضري 
هنا، كانت اأ�ضبه بتخيالتهم يف التف�ضري هناك، ولكن احلق غري ما قالوا هنا وهناك.

االأحاديث ال�ضريفة يف ال�ضفور

�ضادتي و�ضيداتي:

فلننتقل االآن اإىل االأحاديث ال�ضريفة يف ال�ضفور ولن�ضتمع:

احلديث االأول: رواه اأبو داود عن خالد بن دريك عن عائ�ضة ر�ضي اهلل 
عنها قال: دخلت اأ�ضماء بنت اأبي بكر على ر�ضول اهلل  وعليها ثياب رقاق. 
فقال لها �ضلى اهلل عليه و�ضلم: »يا اأ�ضماء، اإّن املراأة مل ي�ضلح اأن ُيرى منها اإال هذا 

وهذا« م�ضرًيا اإىل جهة وجهه وكفيه.

احلديث الثاين: نقله احللبي يف �ضريته، عن هند امراأة اأبي �ضفيان، قال: 
اأتت هند ر�ضول اهلل ، متنقبة باالأبطح وقالت: اإين موؤمنة، اأ�ضهد اأن ال اإله اإال 
فقال  عتبة،  بنت  هند  اأنا  وقالت:  وجهها  ك�ضفت  ثّم  ور�ضوله،  عبده  واأنك  اهلل، 

ر�ضول اهلل : »مرحًبا بك«.

اأفال ترى يا �ضيدي الرجل اأن النبي . ملّا راأى اأ�ضماء الب�ضة ثوبًا رقيًقا 
على ج�ضمها، نهاها عن ذلك، وذكر لها �ضالح �ضفور الوجه والكفني، واإن هند 
اأ�ضلمت  كانت وهي جاهلية، عابدة اأوثان، متنقبة مثل رفيقاتها اجلاهليات، فلما 
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رفعت نقابها عن وجهها يف ح�ضرة النبي، واأن النبي  مل يعت�ضها يف ذلك، 
ولكنه رّحب بها؟

وال بّد يل من املالحظة اأن الكف يف اللغة هي اليد اإىل الكوع، ُيقال: »مد 
اإليه كفه لي�ضاأله«، وقيل �ضميت بذلك الأنها تكف االأذى عن البدن. واأما قولهم 
ب. ويف جممع البحرين عد الكف الكوع. ب على معنى �ضاعد خم�ضّ كف خم�ضّ

واأما الوجه الذي اأ�ضار النبي  على جهته معلًنا �ضالح ك�ضفه، فقد قال 
بع�ضهم اأنه الوجه الو�ضوئي اأي �ضرًبا ب�ضرب.

واأّما البع�ض االآخر فقد عّد االإ�ضارة اإىل الوجه متناولة العنق. ومّما يدل 
على ذلك قول جماهد وابن عبا�ض، الذي نقلناه يف تف�ضري االآيات: »اأي يغطني 
�ضعرها  تغطي  »اأي  اأخرى:  رواية  على  عبا�ض  ابن  وقول  وروؤو�ضهن«.  جباههن 
اأن العنق تابع  و�ضدرها وترائبها و�ضوالفها« ويف هذين القولني داللة كافية على 
اأن نرّجح هذا القول ملا فيه من الي�ضر، فاأن حد  للوجه ومّما ال ي�ضت. وينبغي لنا 
اللبا�ض الطبيعي هو اأعلى ال�ضدر اأي النحر والتائب، وال ميكن اأن يكون راأ�ض 
ا. فالذقن كلها داخلة يف الوجه وحّدها يف الرجل منتهى منبت  ا طبيعيًّ الذقن حدًّ

�ضعر حليته. ويقابلها مثل هذا احلد يف املراأة.

قال:  االأن�ضاري  جابر  عن  الباقر  ممد  االإمام  رواه  الثالث:  احلديث 
خرج ر�ضول اهلل يريد فاطمة واأنا معه، فلّما انتهينا اإىل الباب. و�ضع يده عليه فدفعه 
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اأاأدخل؟  قال:  اهلل،  ر�ضول  يا  ال�ضالم  وعليك  فقالت  عليكم،  ال�ضالم  قال:  ثّم 
قالت: ادخل، قال: اأنا ومن معي؟ قالت: لي�ض علّي قناع، قال: خذي ملحفتك 
اأنا  اأاأدخل؟ قالت: نعم يا ر�ضول اهلل، قال:  فقّنعي بها راأ�ضك. ففعلت ثّم قال: 
ومن معي؟ قالت: ومن معك، قال: جابر، فدخل ر�ضول اهلل ودخلت، واإذا وجه 
فاطمة اأ�ضفر كاأنه بطن جرادة، فقال ر�ضول اهلل: مايل اأرى وجهك اأ�ضفر، قالت: 
يا ر�ضول اهلل من اجلوع. فقال ر�ضول اهلل: اللهم م�ضبع اجلوعة اأ�ضبع فاطمة بنت 
ممد، قال جابر: فواهلل لنظرت اإىل الدم ينحدر من ق�ضا�ض �ضعرها. حّتى عاد 

وجهها اأحمر فما جاعت بعد ذلك.

اأفال يفهم من هذا احلديث، اأن فاطمة بنت ر�ضول اهلل، قابلت جابًرا يف 
ح�ضرة اأبيها  وهي �ضافرة، حّتى راأى وجهها كيف كان، وكيف �ضار؟

القناع مل  اأن  فاطمة.  �ضيدتنا  �ضعر  ق�ضا�ض  روؤية جابر،  يفهم من  قلت: 
يكن ي�ضت مقدم �ضعر الراأ�ض كما هو احلال يف القرويات، و�ضرنى اأن طرة �ضكينة 

حفيدة �ضيدتنا فاطمة ر�ضي اهلل عنها، كانت مرئية.

احلديث الرابع: اأخرجه التمذي والن�ضائي عن املغرية »اأنه خطب امراأة، 
فقال له النبي : »اأنظرت اإليها؟« قال: ال. قال ر�ضول اهلل : »انظر اإليها فاإنه 
اأحرى اأن يوؤدم بينكما«. فلو كان الوجه عورة، و�ضفوره مّرًما، اأكان من املمكن 

اأن ياأمر ر�ضول اهلل ، الرجل، بالنظر اإىل املراأة قبل عقد النكاح؟
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عن  اهلل،  عبد  بن  علي  عن  االأخبار  عيون  اخلام�ض: يف  احلديث 
ممد بن اأبي عبد اهلل، عن �ضهل بن زياد، عن العظيم بن عبد اهلل، عن 
اأنا وفاطمة على  قال: »دخلت    اآبائه عن علي  الر�ضا، عن  بن علي  ممد 
ر�ضول اهلل، فوجدته يبكي بكاًء �ضديًدا، فقلت له: فداك اأبي واأمي يا ر�ضول اهلل. 
ما الذي اأبكاك؟ فقال: يا علي ليلة اأ�ضري بي اإىل ال�ضماء، راأيت ن�ضاء من اأمتي يف 
عذاب �ضديد، فاأنكرت �ضاأنهّن، فبكيت ملّا راأيت من �ضدة عذابهّن، فقالت فاطمة: 
حبيبي وقرة عيني، اأخربين ما كان عملهّن؟ فقال: اأّما املعّلقة ب�ضعرها فقد كانت 
تك�ضف �ضعرها للرجال. واأّما املعّلقة بل�ضانها فاأنها كانت توؤذي زوجها، واأّما املعّلقة 
بثدييها فاأنها كانت تر�ضع اأوالد غري زوجها بغري اإذنه، واأما املعلقة برجليها، فاإنها 
كانت تخرج من بيتها بغري اإذن زوجها. اأما التي كانت تاأكل حلم ج�ضدها، فاأنها 
كانت تزّين بدنها للنا�ض، واأما التي ت�ضّد يديها اإىل رجليها، وت�ضّلط عليها احلّيات 
والعقارب، فاإنها كانت قذرة ال تغت�ضل. واأما العمياء ال�ضماء اخلر�ضاء، فاإنها كانت 
تلد ولًدا ما فتعلقه يف عنق زوجها. واأما التي كان يقر�ض حلمها باملقاري�ض، فاأنها 
كانت تعر�ض نف�ضها على الرجال، واأما التي كانت يحرق وجهها وبدنها، وهي جتر 
اأمعاءها، فاإنها كانت قوادة. واأما التي كانت راأ�ضها راأ�ض خنزير وبدنها بدن حمار، 
فاإنها كانت ّنامة كّذابة. واأما التي كانت على �ضورة الكلب، والنار تخرج من فيها، 

فاإنها كانت قينة نواحة حا�ضدة«.
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اأ�ضمعت يا �ضيدي الرجل، ما راأى ر�ضول اهلل ؟ اإنه مل ي�ضر اإىل تغطية 
اإما لعدم تغطية الوجه والكفني والذراعني والعنق  �ضيء من الراأ�ض اإال ال�ضعر، 
الذي  الوجه  اإنا  يحرق،  �ضافرة  وجه  ير  ومل  معذبة.  الن�ضاء  من  واحدة  ير  فلم 
كان  اأو  تاأكل حلمها  كانت  والتي  اأو مّجبة،  كانت  �ضافرًة  القّوادة  وجه  يحرق، 
حلمها يقر�ض باملقاري�ض فاإنها من كانت تزين بدنها، وتعر�ض نف�ضها على الرجال، 
ال من كانت �ضافرة بوجهها الر�ضني ال�ضريف، وال غرو اأن باقي احلديث مر�ضد 
َا ُبِعْثُت الأُمَتّم َمَكاِرَم االأَْخاَلِق«،  اإىل مكارم االأخالق فقد قال ر�ضول اهلل : »اإِنَّ

َوخاَطُبُه تعاىل بقوله:  نث ڱ  ڱ     ڱ  ں   مث ]القلم/ 4[.

ومع هذا، وعلى افتا�ض معار�ض باأّن هذه االأحاديث ال�ضريفة ال�ضريحة 
وهو  �ضت وجهها،  املراأة على  اأن جترب  يجوز  فهل  ال�ضحيحة،  االأحاديث غري  من 
جممع حوا�ضها وقواها، مامل يرد نهٌي عن ك�ضفه؟ فقد قال ر�ضول اهلل : »ُكلُّ 
يف  الرجل،  �ضيدي  يا  قراأت  اأو  �ضمعت  فهل  نَهٌي«  فيه  يرد  حَتى  ُمْطَلق  �َضيء 

الكتاب، اأو يف احلديث، نهًيا عن �ضفور وجه املراأة؟ ال�ضك يف اأن اجلواب )ال(.

واإذا مل ت�ضمع نهًيا، فهل �ضمعت اأو قراأت فيهما اأمًرا ب�ضته؟ ال�ضك يف 
اأن اجلواب اأي�ًضا )ال(.

اإذن ملاذا تخالف اأمر اهلل واأمر ر�ضوله؟ اإن �ضت الرجل وجه املراأة يا �ضيدي 
ظلٌم مبني. جّل عنه الدين.
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ال اإجماع يف �ضرت الوجوه

�ضادتي و�ضيداتي:

من  فيهما  ما  ومع  ال�ضريفة،  واالأحاديث  الكتاب،  اآيات  لكم  ذكرت 
ال�ضراحة اجللية، ا�ضتندت اأي�ًضا اإىل كتب التف�ضري، وكتب ال�ضرح، واآراء كثريين 

من العلماء والفقهاء، وعر�ضت لديكم كيف اأنها تدعم ق�ضية املراأة.

وقد بقي من اأ�ضول الدين، االإجماع ثّم القيا�ض َبح�ضب ال�ضّنة، والعقل 
بح�ضب ال�ضيعة. اأما القيا�ض، فال �ضاأن له يف مو�ضوعنا، اإذ اأنه ال يجوز اأن نقي�ض 
االأوثان،  عبدة  من  القدمية،  واالأمم  اجلاهلية،  مقيا�ض  على  واأعمالنا،  حركاتنا 
ن�ضاء  على  اأنف�ضنا،  نقي�ض  اأن  لنا  ولي�ض  يتنّقنب.  ن�ضائهم  اأكرث  كانت  الذين 

الر�ضول ، فنخالف بذلك االآية النازلة فيهّن، وفيها: نث  ٿ  ٿ  
العقل،  واأما  القيا�ض،  مّما مينع  ]االأحزاب/ 32[. وغري ذلك  ٿ  ٹمث  
فقد ذكرت اأدلته يف الق�ضم االأول من هذه املحا�ضرات. واأما االإجماع فهو 

كالكتاب وال�ضنة، يدعم ق�ضية املراأة دعًما.

اإن االإجماع يا �ضادتي، اإّنا يتّم كما هو م�ضرح يف اأ�ضول الفقه، باأن يّتفق 
يف ع�ضٍر كلُّ املجتهدين من اأمة ممد، على حكم �ضرعي، دون اأن يكون ثمت 
خمالف من املجتهدين حتى وال واحد، الأّن كّل جمتهد يخطئ وي�ضيب، وقد 

يخطئ الكثريون، واحلق يف راأي املجتهد الواحد املخالف.
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فلنتاأّمل يف هذا. ثّم اأرجو منكم يا �ضادتي، قبول دعوتي اإياكم اإىل كتب 
ال�ضرع للنظر والتحقيق. فتوا اأن املجتهدين عامة، واالإمام االأعظم، كادوا يجمعون 
على اأن الوجه لي�ض بعورة، واإن �ضفوره مباح اأحيانًا، وماأثور اأحيانًا، وواجب اأحيانًا 
اأخرى، وما ُحّرم قط يف حني من االأحيان. واإذا نظرنا باأعيننا ن�ضاء املدن املحّجبات، 
فاإننا ننظر اأي�ًضا ن�ضاء القرى ال�ضوافر، على اأن حجاب الن�ضاء يف املدن، مل يكن 
ا على اجتهاد يفرقهّن عن ن�ضاء القرى، اإّنا بني على عادة ن�ضاأت يف بع�ضهّن،  مبنيًّ
اإجماًعا يف االإ�ضالم  املدن،  ن�ضاء  اعتياد  اأن ي�ضبب  فاإن جاز  بينهن،  انت�ضرت  ثَم 
على احلجاب، فاعتياد ن�ضاء القرى، اأوىل اأن يح�ضب اإجماًعا على ال�ضفور، وهّن 
اأكرث من اأولئك اأ�ضعاًفا، فاأين اإجماع املجتهدين من االأمة، على �ضت وجوه الن�ضاء 

جميعهّن، كما ميوهون علينا لي�ضتعبدونا دائًما.

يا �ضادتي الرجال هذا كتاب اهلل، هذه �ضنن الر�ضول، هذا اإقناع الفقهاء 
تظلمونا  وبينكم، فال  بيننا  العقل  االأعظم، وهذا  واالإمام  االأمة،  واملجتهدين من 

ممّوهني بالدين فتذكرونا قول ال�ضاعر:

نثۆ  ۈ  ۈ  ٴۇمث ]املـــائـــــــدة/ 8[ ونثۇ  ۇ  ۆ  
ۆمث  ]احلجرات/ 9[.

باأمـــــــرٍي بلينـــــا  قـــــــــــــــد 
فينــــــــا كاجلـــــــــــزاِر  فهــو 

و�ســـــــبَّح النــــــــا�س  ظــــــلم 
ويــذبـــح اهلل  يــــــــــــذكـــــر 
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اإن االإن�ضان قد يتعود الظلم حتى  اأحوال االجتماع،  يقول املدّققون يف 
ا له وعداًل. فع�ضى اأن ال يكون اعتيادكم ظلم املراأة و�ضل  يح�ضبه يف اآخر االأمر حقًّ

بكم اإىل هذا احلد.

َماِء«  قال ر�ضول اهلل : »اْرَحُموا َمْن يِف االأَْر�ِض َيْرَحمُكْم َمْن يِف ال�ضَّ
وقال : »َخاَب َعْبٌد َوَخ�ِضَر مَلْ َيْجَعل اهلل َتَعاىَل يِف َقلِبِه َرْحَمًة ِلْلَب�ضَر«.

�ضرت الوجوه خوف الفتنة

اخلوف من وقوع االإثم يف قلب الرجل واالأحاديث ال�سريفة، ونظرات يل

�ضادتي و�ضيداتي:

ل�ضت  اإجماع  وال  ال�ضنة  يف  وال  الكتاب  يف  اأمر  ال  اأن  راأيت،  ما  راأيتم 
الوجوه. اإذن من اأين جاء هذا ال�ضت؟ اأو مل يقل به الفقهاء؟

والكفني،  الوجه  خال  بدنها،  جميع  احلرة  عورة  اإن  قالوا:  قالوا.  بلى 
والقدمني والذراعني، وال تك�ضف املراأة ال�ضابة وجهها، ال الأنه عورة بل خوًفا من 
الفتنة، اأّما عند اأمن الفتنة، فيباح النظر اإليه ولو جمياًل، كالنظر اإىل وجه االأمرد 

ولو جمياًل.
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اأّما الفتنة ففيها اأمران: اإما اخلوف من وقوع االإثم يف قلب الرجل فح�ضب، 
اأو اخلوف من الرجل اأن تبلغ من نف�ضه الفتنة حّد الفجور، فا�ضتح�ضنوا منع ال�ضابة 

من ك�ضف وجهها، خوًفا من الفتنة.

االإثم يف  وقوع  الوجه خوًفا من  �ضت  اأي  االأول،  االأمر  االآن يف  لنبحث 
خوف  وجهها  ك�ضف  من  ال�ضابة  ملنع  اأ�ضا�ًضا  اتخذوا  فقهاءنا  اإن  الرجل.  قلب 

الفتنة، االأحاديث ال�ضريفة االآتية:

من  �ضاب  ا�ضتقبل  قال:    الباقر  جعفر  اأبي  عن  االأول:  احلديث 
االأن�ضار امراأة باملدينة، وكان الن�ضاء يتقّنعن خلف اآذانهّن، فنظر اإليها وهي مقبلة، 
فلّما جازت، نظر اإليها، ودخل يف زقاق قد �ضّماه لبني فالن، فجعل ينظر خلفها، 
واعت�ض وجهه عظم يف احلائط اأو زجاجة ف�ضّق وجهه. وملّا م�ضت املراأة، نظر فاإذا 
الدماء ت�ضيل على ثوبه و�ضدره، فقال: واهلل الآتنّي ر�ضول اهلل والأخربنه. فلّما راآه 

ر�ضول اهلل قال: ما هذا؟ فاأخربه. فهبط جربيل  بهذه االآية: نث ڇ  ڇ   
ڇ  ڇ  ڍ ...ڌ   ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  مث  ]النور/ 30[.

َحَراًما  امَراأٍَة  ِمْن  َعْيَنْيِه  َمالأَ  »َمْن   : اهلل  ر�ضول  قال  الثاين:  احلديث 
َح�َضاُهَما اهلُل َيْوَم الِقَياَمِة مِبَ�َضاِمرَي ِمْن ناٍر«.

احلديث الثالث، قال ر�ضول اهلل  لعلي : »يا عليُّ اأَول نَظَرٍة َلَك 
ْظَرَة  النَّ ُتْتِبِع  َفاَل  ِة  اجَلنَّ يِف  َكْنٌز  لَك  َعليُّ  »َيا  اأخرى:  رواية  ويف  َعَلْيَك«،  َوالثاِنَيُة 
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ْظَرة، َفاإَن لَك االأُوىَل َوَلْي�ض َلَك االأَِخرية«، ويف رواية ثالثة »اَل ُيْتبِع النْظَرَة النْظَرَة  النَّ
َفَلْي�َض لَك يا عليُّ اإالَّ اأَوُل نَظرة«.

ُل نَظَرة َفاَل ُتْتِبُعوَها نَْظَرة اأُْخَرى َواْحذُروا الِفْتَنة«. احلديث الرابع: »َلُكْم اأَوَّ

فكاأن فقهاءنا، خافوا على الرجال اأن ي�ضيبهم ما اأ�ضاب االأن�ضاري، اإذا 
عميت ب�ضريته وب�ضره، حّتى ا�ضطدم راأ�ضه باحلائط، ف�ضجته عظمة فيه اأو زجاجة 
فتنة  مثل  من  االأن�ضاري،  اأمثال  ليتخّل�ض  الن�ضاء،  وجوه  ف�ضتوا  دمه،  واأ�ضالت 

العمياء، التي ال تدّل فيه على اأدب وعفاف وحياء.

املراأة بحركة تقوم مقام القول، ملا طمع ذلك  وقلت: لومل تخ�ضع تلك 
االأن�ضاري ويف قلبه مر�ض، حّتى عمي ب�ضره وعميت ب�ضريته ف�ضّج راأ�ضه.

للن�ضاء،  يجوز  ف�ضار  ال�ضكل،  زماننا رجاًل على هذا  نرى يف  وقلت: ال 
اأن ي�ضتمتعن بالهواء وال�ضياء. وقلت، اهلل  اأعلم من الفقهاء بامل�ضلحة، فلّما 
�ضّج راأ�ض االأن�ضاري، مل ياأِت جربيل باآياته �ضت الوجوه، واإّنا اأتى باآية الغ�ض من 

الب�ضر.

ياأمر  فلم  بامل�ضلحة،  الفقهاء  من  اأي�ًضا  اأعلم    اهلل  ر�ضول  اإن  وقلت: 
الن�ضاء ب�ضت وجوههّن، بل اأمر الرجال اأن ال يتبعوا النظرة النظرة فيملُئوا عيونهم 

حراًما، وهّددهم اإذا فعلوا، بح�ضو عيونهم يوم القيامة مب�ضامري من نار.
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ا يف النظرة االأوىل، ومنعهم من  وقلت: اإن اإعطاء ر�ضول اهلل الرجال حقًّ
اأن يتبعوا النظرة النظرة، ومن اأن ميلُئوا عيونهم من احلرام، كّل ذلك ال يت�ضّمن 
اإليها  االأمر ب�ضت وجوه الن�ضاء، بل يدل على كونها مك�ضوفة، اإذ ال ميكن النظر 

وهي مغّطاة.

وقلت: لو كان ق�ضد اهلل ، وق�ضد ر�ضوله ، �ضت وجوه الن�ضاء، ملا 
كان ثمة مانع من الت�ضريح، وملا اكتفينا بتعليم الرجل االأدب، واهلل ال ي�ضتحي 

من احلق، قال تعاىل:  نث ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې   ې  ې  ى  ى  ائ  
ائ  ەئەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  مث ]احلجرات/ 16[.

وقلت: اإذا كانت النظرة الثانية طبيعية، غري مدفوعة من النف�ض االأمارة 
باحلرام.  العني  اإمالء  عن   ، نهيه  ذلك،  على  يدلنا  فيها،  باأ�ض  فال  بال�ضوء، 
واملخاطب بذلك النهي، هو النف�ض ال اجل�ضد. وما اجل�ضد، اإال اآلة يف يد النف�ض، 
فاإن مل ت�ضتك النف�ض االأمارة بال�ضوء، وكان اجل�ضد مّرًكا لها حينئذ يف النظر. 
ولكن اأن ت�ضتك تلك النف�ض االأمارة، يف النظر اإىل املحارم، فاحلرام حينئذ واقع. 
وال بّد مل�ضامري النار، التي حت�ضى بها العينان الناظرتان، من اأن تكون اأ�ضّد اإحماًء 

واحمراًرا.
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القيا�س على ما فعله �سيدنا عمر  بن�سر بن حجاج قيا�س فا�سد

�ضادتي و�ضيداتي:

االأحاديث  هذه  من  املراأة  وجه  �ضت  اأن  ي�ضتنتج  اأن  رجالنا  بع�ض  يرى 
وخال�ضة  حجاج،  بن  بن�ضر   ،عمر �ضيدنا  فعل  ما  على  القيا�ض،  وبطريق 
تن�ضد  امراأة  ف�ضمع  املدينة،  يف  لياًل  يطوف  كان   ، عمر  �ضيدنا  اأن  احلكاية، 

متغّزلة:

انة،  فاأمر عمر  باإح�ضار ن�ضر، وملّا راآه �ضابًّا جمياًل، وله ذوائب �ضعر فتَّ
اأمر بحلق راأ�ضه، ثّم جيء به بعد احللق، فراأى اأن يف وجهه من اجلمال بقية كافية 
الفتتان الن�ضاء، فاأمر باإبعاده حااًل اإىل الب�ضرة، واأمر عامله اأن يبقيه هناك �ضيا�ضة، 

حّتى ي�ضيب.

في�ضتنتج بع�ض رجالنا من هذا، بطريق القيا�ض الفا�ضد، اأنه كما اأن �ضيدنا 
عمر ، اأبعد ن�ضًرا خوًفا من فتنة الن�ضاء، فهم ي�ضتون وجوه الن�ضاء خوًفا من 

فتنة الرجال.

خلًقا،  واأكرمهم  ديًنا،  الب�ضر  اأتقى  من  وهو   ، عمر  �ضيدنا  اإن  قلت: 
واأخل�ضهم عداًل، واأطهرهم ثوبًا، مل ي�ضتح�ضن ما فعل بن�ضر ا�ضتناًدا اإىل دليل من 

فاأ�سربها خمٍر  اإىل  �سبيل  من  حّجاجهل  بن  ن�سر  اإىل  �سبيل  من  اأو 
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اأ�ضول الدين، يعّم حكمه ويقا�ض عليه، ويتخذ قاعدة يعمل بها، اإّنا كان ذلك منه 
ا ا�ضتح�ضنه يف تلك االأحوال على خالف القيا�ض ومن القواعد  ا �ضيا�ضيًّ فعاًل اإداريًّ

ال�ضرعية: »ما ثبت على خالف القيا�ض، فغريه ال يقا�ض عليه«.

واأنتم مّمن يعلمون، اأن ال�ضيا�ضة يف كّل زمان، ال تتقّيد بالعدل املطلق، بل 
كثرًيا ما يراعى فيها النفع العام، تبًعا للقاعدة ال�ضرعية: »يتحمل ال�ضرر اخلا�ض 
لدفع ال�ضرر العام« ومن تلك ال�ضيا�ضة، تدابري اإدارية، قد يعامل بها يف زماننا بع�ض 

االأ�ضخا�ض، دون اأن يتحرى فيها العدل املطلق وت�ضّمى �ضابطة اإدارية اأو مانعة.

اأال ترون، اأن »التوقيف« قبل احلكم يف القوانني احلا�ضرة، هو ظلم ظاهر، 
لالأمن  حفًظا  القانون،  وا�ضع  اختاره  ذلك  ومع  االأبرياء،  يتناول  ما  كثرًيا  اأنه  اإذ 

العام، اإذ مل يجد بعد حلفظه يف بع�ض االأحوال �ضبياًل اآخر.

ي�ضع  اأن  منه  يخاف  ال  عادل  حكيم  هو   ، عمر  �ضيدنا  اإن  وقلت: 
ال�ضيء يف غري مو�ضعه، فما جاز له ال يجوز لغريه، فاإنه ما فعل ذلك ليقا�ض عليه، 

بدليل اأننا مل نَر من قا�ض عليه ففعل مثل ما فعل.

وقلـت: اإن �ضيدنا عمر  يف معاملته ن�ضًرا، اإّنا راعى جانب املراأة، فاإنه 
َر الرجل خلطيئة املراأة، وذلك على عك�ض ما يفعل رجالنا، اإنهم  لدفع الفتنة، عزَّ

يريدون اأن يعّزروا كل الن�ضاء، خلطيئة بع�ض الرجال.
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اأجل، اأي ذنب على ن�ضر اإذ خلقه اهلل جمياًل ليعّزر، وُيبعد، وُيحرم اأهله 
اأن ميّهد لها �ضبيل  به مفتونٌة مو�ضومٌة، ومتّنت  افتتنت  اإذ  اأي ذنب عليه  ووطنه؟ 
اإذن  امل�ضكني؟  واالإبعاد، من ذلك  بالتعزير  اأحرى  تكن  اأمل  معه؟  اخلمر  �ضرب 
اأن يعّلم الرجال  اأراد �ضيدنا عمر مبا عمل، خالًفا ملقت�ضى الظاهر، ودفًعا للفتنة، 

مراعاة جانب الن�ضاء.

اأََمٌة، اأن تت�ضّبه يف الغيطان لياًل،  وقلت: اإذا اعت�ض اأحد قائاًل: اأرادت 
بال�ضوط    عمر  �ضيدنا  فعالها  الرجال،  تعّر�ض  من  لنف�ضها  �ضونًا  باحلرائر، 
املراأة، بل يدل على مراعاته جانب  ومنعها، وذلك ال يدل على مراعاته جانب 
الرجال، اإذ اأنه عّزر املراأة خلطيئة الرجل، فاأقول اإن االإماء يف ذلك الزمان، مل يكن 

لهّن ما للحرائر من احلقوق، فال ي�ضح القيا�ض.

اأنف�ضهم، يف ما  ومع ذلك، فاإن العلماء قد اختلفوا يف ع�ضمة االأنبياء 
يقع يف اأفعالهم، ويف ذلك خم�ضة اأقوال، كما يفهم من تف�ضري اخلازن ال�ضفحة 
ال�ضغائر  عليهم  ومنهم من جوز  الكبائر،  عليهم  العلماء من جوز  فمن   ،327
عمًدا، ومنهم من جوز ذلك على جهة ال�ضهو واخلطاأ والتاأويل، وا�ضتدّلوا بذلك 

ا، اإذ قال اهلل تعاىل يف كتابه العزيز: نثۓ  ڭ   بخطيئة اآدم، مع اأنه كان نبيًّ
ڭ  ڭ مث  ]طه/ 121[. وا�ضتدّلوا اأي�ًضا مبا تكّرر يف القراآن واحلديث، من 
ما  على  وبكائهم،  واإ�ضفاقهم،  وا�ضتغفارهم،  وتوبتهم،  بذنوبهم،  االأنبياء  اعتاف 

�ضلف منهم، وهل يتوب وي�ضتغفر من ال ذنب عليه؟
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حتى   ، عمر  ب�ضيدنا  الع�ضمة  نعتقد  اأن  لنا،  يجوز  هل  هذا،  فبعد 
ن�ضتفيد مّما فعل بن�ضر، ونقي�ض عليه قيا�ًضا فا�ضًدا معكو�ًضا ق�ضد ظلم املراأة؟

تغّزل  ثّم  واأبعد،  راأ�ضه  فُحلق  واحد،  ال�ضعر  من  بيت  يف  املراأة  تغّزلت 
الرجال يف ق�ضائد مالأت دواوين �ضعرنا، حّتى اأ�ضبحنا نرباأ باأنف�ضنا عن قراءتها، 

فلم يحلق راأ�ض، ومل ُيبعد نف�ض.

واإنه لغريب، اأن �ضادتي الرجال، مل يكتفوا بتعزير اجلميلة من امل�ضلمات، 
جميعهّن،  عزروهّن  بل  حجاج،  بن  ن�ضر  بتعزير    عمر  �ضيدنا  اكتفى  بل 
حّتى  كّلهّن،  عزروهّن  الذل،  م�ض�َض  واأذاقوهّن  وجوههّن،  و�ضتوا  وحب�ضوهّن، 
الزنيات، والعجائز، وامل�ضوهات، ومل ي�ضتثنوا الر�ضينات، وال�ضريفات، البعيدات 
عن الفتنة. وملاذا؟ ذلك كله �ضيانة للرجال من اأن يرتكبوا اإثم االفتتان بوجوههّن.

الفاي�ض،  واأكل  امل�ضكر  ا�ضتعمال  اأن  راأوا  الرجال،  �ضادتي  راأى  هكذا 
اأن كّل ذلك غري  راأوا  ُحّلل،  ما  ما حّرم، وحترميهم  قوانينهم،  وحتليلهم، حّتى يف 
االإثم ال  كاأن  اجلنة،  طريق  في�ضلون  االفتتان،  اإثم  من  ا  يخافون جدًّ ولكن  هام، 
اإذا ف�ضد، وكاأنه ال يح�ضل يف املالهي  القلب  امل�ضلمات يف  ب�ضفور غري  يح�ضل 

واملراق�ض واأمثالها، ويف بيوت الفجور التي ينتابها �ضاحب ذاك القلب الفا�ضد.

مّنا  يرى  وال�ضراحة،  العدل  �ضرعه  يف  لنا  يريد  ما  بقدر  ربي!  �ضبحان 
عك�ض ذلك اإن اهلل عليم باأّن الرجال ال ي�ضتون وجوه الن�ضاء احتاًزا من االإثم، 



286 286
ال�سـفور واحلجـاب

واإنهم يعلمون، اأن �ضيانتهّن لي�ضت يف نقابهّن، ولكنهم يريدون حتت هذا ال�ضتار، 
دوام ا�ضتعبادهم اإياهّن، مرومات كل حق خادماٍت لهم كيف �ضاوؤوا.

لل�سيخ  و�سوت  ال�سفور،  يف  ال  النقاب  يف  اليوم  والفتنة  يف�سد  النقاب 
الغالييني

اأنك  ترى  اأفال  نف�ضك،  اإىل �ضمريك وحا�ضب  ادخل  الرجل  �ضيدي  يا 
نف�ضك  ت�ضرف  اأن  عليك  اأهون  األي�ض  املغدورة؟  واإنها  باملراأة  افتتنت  اإذا  الغادر 
من اأن تقتل باحلجاب قوى اأّمك، وابنتك، واأختك، وزوجتك واأّم غريك وابنته 

وزوجته واأخته؟

اجتهد رجالنا اأي اجتهاد ليجدوا �ضبًبا يرّبر ا�ضتعبادهم الن�ضاء باحلجاب، 
الرجال  ت�ضبيه  اإىل  بع�ضهم  عمد  معقواًل،  �ضبياًل  ذلك  اإىل  ي�ضتطيعوا  مل  واإذا 
ت�ضبيه!  به من  وناهيك  االأ�ضماك،  الفاتن  ال�ضنارة  بطعم  املراأة  باالأ�ضماك، ووجه 

بئ�ض الت�ضبيه! فاإن الطعم هو الذي ي�ضت ال�ضنارة، حّتى ياأتي اإليها ال�ضمك.

اأفال ترون يا �ضادتي اأن الوجه كثرًيا ما يكون اأوىل اأن ي�ضّبه بال�ضنارة، واإن 
اإذا كان وجهها  باملراأة  العيون حتيط  اأن  ترون  اأفال  بالطعم؟  ي�ضّبه  اأن  اأوىل  الغطاء 
لو �ضفرت، كما  العيون  بالنقاب، ولو كانت زنّية �ضوهاء، وتنكّف عنها  م�ضتوًرا 

تنكف االأ�ضماك عن ال�ضنارة لو ك�ضفت؟
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يا �ضيدي الرجل:

اأرجو منك، اأن ترى العربة البادية يف ما اأقول، فت�ضّلم حينئذ باأن ال�ضفور 
لي�ض مبعًثا للفتنة، وباأّن حجابنا احلديث، قد يف�ضد ناظره، وقلب الب�ضه.

اإن �ضاعركم يا �ضادتي الرجال، ذلك الفيل�ضوف املعروف ال�ضيخ اأحمد 
فار�ض هو الذي قال:

اأجل لي�ض الوجه ال�ضافر مبعًثا للفتنة، اإن الغطاء على منواله اجلديد، واإن 
بع�ض احلركات الفاتنة مبعث للفتنة.

بالنظر  تولد  الرجل،  وجه  النقاب يف  من  �ضدلة  كّل  بع�ضهم:  قال  فقد 
ملغزاها، ومرماها �ضياطني، واحًدا يف قلبها، وواحًدا يف قلبه، اأما البنت ال�ضغرية، 
ا ، بذاك الغطاء،  ذاك املالك الطاهر، فم�ضكينة م�ضكينة، قد يف�ضد قلبها باكًرا جدًّ
حّتى ت�ضبح حتبه بالنظر اإىل ما فهمت فيه، من املغزى واملرمى، غري ناظرة اإىل ما 

فيه من ظلم وقيد، ومنع ال�ضياء والهواء فويح امل�ضبب لف�ضاد ذاك القلب الطاهر.

الرجال ينظرون  اأكان  النقاب،  تلميذة لب�ضت  ال�ضيدات  اإحدى  �ضاألت 
اإليك واأنت �ضافرة اأكرث مّما ينظرون اإليك اليوم واأنت متحّجبة، اأم االأمر بالعك�ض؟ 

للن�ســا الرباقيع  الغـرُّ  يح�سب 
اإذا جتــــري  اإمّنـــــا  ال�ســـــفينة  اإّن 

الهوى يف  التمادي  عن  لهّن  منًعا 
الهوا لها، على حكم  ال�سراع  و�سع 
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اأفكاري  كانت  �ضافرة  املدر�ضة  اإىل  اأذهب  ملّا كنت  اأعلم الأين  ال  الفتاة:  فقالت 
، اأّما االآن، فقد تغرّيت احلال،  م�ضتغلة يف درو�ضي، فلم اأحلظ نظرة ما من ناظر اإيلَّ

فاإين ال اأمّر برجل اإال حّدجني)1( بنظره.

وروا يا �ضادتي �ضافرة حتادث اأحدكم، فاأبدت حركة ت�ضري اإىل ا�ضتحيائها  ت�ضّ
اأو خوفها منه، اأو جهرت له بذلك، اأفال يدعو مثل هذا احلديث �ضياطني حت�ضره؟ 
وهل تعني حركة �ضدل النقاب يف وجه الرجل، �ضيًئا غري مثل هذا اال�ضتحياء 
وهذا اخلوف؟ فلو كان مثل هذا احلياء ومثل هذا اخلوف وال كان النقاب اإذا كانا 

وكان جملبة لل�ضياطني.

تدّينها  ويف  بينهما،  املمنوع  يف  اأحدكم  تباحث  اأخذت  اأنها  ت�ضّوروا  اأو 
وخوفها من اهلل يف ارتكاب املمنوع، اأفال يت�ضّمن ذلك تذكرًيا باملمنوع وترغيًبا 

فيه؟ اأو ما تعني حركة �ضدل النقاب يف وجه الرجل هذا املعنى؟

وقد تعّودت بع�ض الن�ضاء، �ضوء االفتكار، حّتى اأنهّن ال يتكّلمن كالًما، 
اإال اأردفنه بعد كّل عبارة بقولهّن )بال معنى(، اأنهّن يح�ضنب ذلك اأدبًا، مينع �ضوء 
تاأويل كالمهّن، ولكنهّن ال يدركن، اأو ال يردن اأن يدركن، اأن ترديدهّن كلمة )بال 
معنى( �ضبب يحدث ذلك املعنى ال�ضرير يف فكر القائل، وفكر ال�ضامع، ولواله ملا 

خطر ال�ضر حينئذ يف بال.

جني بنظره: حّدق واأطال النظر. )م(. )1( حدَّ
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�ضدل  بحركة  واملرمى،  املغزى  حيث  من  معنى(  )بال  كلمة  اأ�ضبه  وما 
اإال  لي�ض  املذكورتني،  واحلركة  الكلمة  من  كالًّ  اأن  اإذ  الرجل،  وجه  يف  النقاب 

مهمًزا لل�ضياطني يف م�ضمار من �ضوء االأفكار. 

اتركوا الن�ضاء على الب�ضيط يا �ضادتي، اتركوا عقولهّن واأفكارهّن ت�ضتغل 
بالعلم وباالأمور النافعة، وبالتفكري يف ما عملن ويف ما يجب اأن يعملن خلريهّن، 
وخري عيالهّن، وخري بالدهّن، وخري الب�ضر، افتكروا قلياًل يف تربية اأرواحهّن، وال 

حت�ضروا كل افتكاركم يف �ضكل ملب�ضهّن.

اأ�ضبحت  نقابك وا�ضفري، فقد  فارمي  الفتنة،  يا �ضيدتي من  اإذا خفِت 
الفتنة واأم�ضت يف النقاب ال يف ال�ضفور.

يا �ضيدتي، اإن كّل �ضجّية يف النف�ض، ال يتّم ر�ضوخها، مامل ت�ضبح فيها 
ملكة، والنف�ض راغبة يف كل ما يعلي قدرها، فاإذا رغبِت، وال �ضك اأنِك راغبة، يف 

اأن يكون نقاء الروح فيك ملكة، فارمي النقاب، واك�ضفي وجهك.

دائًما،  نقية  روحها  لتجعل  جتتهد  ال�ضريفة  فاملراأة  الروح،  مراآة  الوجه  اإن 
فيظهر يف وجهها نقاوؤها، واإن اعتيادها الدائم ذلك احلال يجعل نقاء الروح فيها 

ملكة را�ضخة.
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مراآة  فال  احلقيقي،  الوجه  ي�ضت  مزّور  وجه  وهو  النقاب  �ضدلت  اإذا  اأّما 
هناك ُترى، وُيرى فيها نقاء الروح.

بع�ض  ينفع  مل  الوجوه  ك�ضف  اإّن  قائلة:  �ضّيدتي  يا  علّي  تعت�ضي  وال 
الرجال، اإذ مل يجعل تلك امللكة تر�ضخ يف نفو�ضهم. فيا �ضّيدتي اإّن ما حرم بع�ض 
زر  على  الرجل  »عيب  اتخذوها:  التي  الفا�ضدة  القاعدة  هي  ر�ضوخها،  الرجال 

مدا�ضه«.

منهم،  الروح مطلوب  نقاء  اأن  وليعلموا  الفا�ضدة،  القاعدة  فلينبذوا هذه 
كما يطلب من الن�ضاء، ت�ضلح فيهم الروح، وتر�ضخ تلك امللكة.

يا �ضيدي الرجل:

الزي والغطاء،  التزّين والتربج يف  ال�ضفور وقبلت  اإين الأراك قد منعت 
ا مّما تنتج عن  ومل تفتكر اأن الريبة اأو الفتنة اأ�ضحت يف زماننا تنتج عنها اأكرث جدًّ

ال�ضفور.

اأمل ي�ضبح الترّبج اأي اإظهار املحا�ضن والتغّنج)1( م�ضهوًدا يف نوع احلجاب 
ويف االأزياء احلديثة التي عّم اأمرها فيما بيننا، والتي ن�ضهد �ضورها املكرّبة كّل يوم 
يف اأحياء املدن حّتى اأ�ضحى احلجابّيون اأنف�ضهم يقراأون على ال�ضفور األف �ضالٍة 

و�ضالم.

)1(  التَغنُّج: الدالل مبالحة. )م(.
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لل�ضيخ  واللورد كرومر«  االإ�ضالمي  »الدين  اأنقل �ضفحة من كتاب  وهنا 
م�ضطفى الغالييني قال فيها: »اإن احلجاب قدمي موجود يف ال�ضرائع قبل االإ�ضالم، 
ولي�ض هو من خمتعاته، غري اأن احلجاب ب�ضكله احلا�ضر ال دليل عليه يف القراآن، 
وخمالطيهم  جماوريهم  من  اقتب�ضوا  امل�ضلمني  اإن  بل  ال�ضحيحة،  ال�ضنة  يف  وال 
ال�ضرع  عنه  ينهى  ما  هو  اليوم  املاألوفة  احلالة  بهذه  احلجاب  اأن  على  االأمم.  من 
االإ�ضالمي، وذلك اأنه اأمر الرجال بغ�ض الب�ضر عن الن�ضاء، كما اأمرهّن كذلك، 
يتاأّمل يف احلجاب امل�ضروب اليوم، على وجوه  اإليهّن، ومن  وذلك خلوف امليل 
بع�ض الن�ضاء يَر اأنه اأدعى للميل، مّما لو كّن غري متحّجبات، الأن اإظهار الزينة التي 
، اهلل باإخفائها، فهو يغّرر االأغرار، وي�ضتميل االأ�ضرار، وكثرًيا ما ي�ضف عن  اأمرهنَّ
جمال باهر، ووجه ح�ضن، وقد يكون االأمر بالعك�ض ... واإّن ما ن�ضاأ بعد ال�ضدر 

االأّول من �ضت الوجه واليدين، فلي�ض مّما تاأمر به ال�ضريعة«.

قيود  وُتطلَقها من  لنف�ضك،  تخلو  اأن  �ضيدي  يا  وال�ضرف  الدين  اأن�ضدك 
العادة، ثّم خذ ال�ضفور مع القبعة والر�ضانة اإىل جهة، و�ضع املالءة يف زيها احلديث 
والنقاب احلا�ضر اإىل جهة، واحكم يف اأيهما اأبعُد عن الترّبج، واأدفُع للفتنة التي 
يقولون، واحكم يف اأيهما م�ضلحتك و�ضرفك، األي�ض من مظاهر الترّبج يف امللب�ض 
والغطاء احلديثني، اإن بع�ض ناق�ضات االأخالق من غري املحّجبات، يتحجنب اأحيانًا 
على الزي احلديث الفّتان، ترّبًجا يعّر�ضن به اأنف�ضهّن، مدعيات اأنهّن م�ضلمات، 

من بيوت اأكابر امل�ضلمني؟
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ا يا �ضيدي الرجل؟ اأم يجب اأن يروقك  اأيروقك اأن يظّن هذا الباطل حقًّ
�ضفور احلقائق كما هي، ومنها املراأة وهي حقيقة ذات حياة اأجدر احلقائق بال�ضفور؟

حق للزوجة على زوجها، وحق للزوج على زوجته

 �ضادتي و�ضيداتي:

بريوت  مفتي  املرحوم  تاأليف  العناية«،  لذوي  »الكفاية  كتاب  يف  جاء 
ه: »حق الزوجة على زوجها«، هو احتمال االأذى منها ترّحًما عليها  ال�ضابق ما ن�ضّ
لق�ضر عقلها، واحللم عليها عند طي�ضها. واإذا وقع نفور اأو ن�ضوز منها اأّدبها وحملها 
على الطاعة قهًرا، فاإن مل تطع �ضربها �ضربًا غري مربح، بحيث يوؤملها وال يك�ضر لها 
اأن تتطّيب له وتتزّين وال  عظًما وال يدمي لها ج�ضًما، وحّق الزوج على زوجته 
تخرج من بيتها اإال باإذنه، واإذا خرجت من بيتها باإذنه فال تخرج معّطرة اأو متزينة، 

ولو اأذن لها يف ذلك، فاإن املالئكة تلعنها حّتى ترجع« ذلك كله خوف الفتنة.

حّق  للمراأة!  عليه  احلق  بهذا  ت�ضليمه  ف�ضل  للرجل  فلن�ضكر  �ضيداتي، 
التّحم عليها لق�ضر عقلها! واحللم عليها عند طي�ضها! وحملها على الطاعة قهًرا، 
ب�ضربها �ضربًا غري مربح، يوؤملها، ولكن ال يك�ضر عظمها، وال يدمي ج�ضمها، ولي�ض 
يل اأن اأجول يف حلبة املطالبة بهذا احلق وتاأمينه، الأن �ضادتي الرجال، �ضّلموا به 
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طوًعا وال يزالون م�ضّلمني، �ضواء كانوا يف احلّقني من�ضفني، اأو غري من�ضفني، و�ضواء 
ا لغ�ضبهم. كان �ضربهم املراأة، حماًل لها على الطاعة ال�ضرعية، اأو ف�ضًّ

يا �ضادتي الرجال، ذلك هو حقكم ال�ضرعي قد تبنّي، وهو اأن تتطّيب لكم 
املراأة وتتزّين، واإذا خرجت من بيتها باإذنكم، نزعت الطيب والزينة، واإال ذهبت 
واآبت ملعونة، واإذا اأردمت يا �ضادتي الرجال، واأنتم ال تعدلون عن املطالبة باحلق هذا 
مثلما عدلت اأنا عن املطالبة بحق املراأة ذاك، فطالبوا به ال بغريه، كّلفوا ن�ضاءكم - 
اإن قدرمت - اأن ال يتزّيّن خارج بيوتهّن، لئال تلعنهّن املالئكة يف ذهابهّن واإيابهّن، 
وا�ضمحوا لهّن بال�ضفور. اإنه حقهّن عقاًل ونقاًل، وهو للحياة من �ضروريات االأمور. 
اإنه ال ي�ضتوجب لعنة من مالئكة وال من ب�ضر، بل ال يت�ضّور النا�ض مالئكة اإال 

يف عامل �ضفر.

اخلوف من الرجل اأن تبلغ من نف�ضه الفتنة حد الفجور،

ونظرات يل

�ضادتي و�ضيداتي:

نتكّلم االآن يف االأمر الثاين، وهو اخلوف من الرجل، اأن تبلغ من نف�ضه 
الفتنة حّد الفجور. 
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كل  يرتكب  بل  عواقب،  يقّدر  ال  هواه  وتبع  افتت  اإذا  الرجل  اإن  يقال 
رجالنا حوادث  ويذكر  الرجال،  لتعّر�ض  الن�ضاء عر�ضة  اأعرا�ض  فتم�ضي  كبرية. 
�ضّتى حّتى اأن بع�ضهم، يذكر ما فعله النبي داود  ملّا راأى من اأعلى �ضطحه 
بث�ضبع ت�ضتحم وافتت بها، واإيّن اأقدم على ذكر رواية التوراة الأنها تاريخ مقّد�ض 
هو مرجع عامل يزيد على خم�ضمائة مليون من النا�ض، ولكل ما يعتقد، اأذكرها مع 
مطلق التفكري احلر، وما هي اإال �ضورة من �ضور التاريخ، التي تظهر اأحوال االأزمنة 
القدمية التي يتغّنى بها بع�ضنا، اأذكرها االآن الأن ذكرها يف التوراة، يدل على حال 
لل�ضبب  وقد ذكرت  اآخر،  اأمر  فاالعتقاد  �ضّحتها  معتقدة  االأزمنة، ال الأين  تلك 
الفظيع، يف االأزمنة املذكورة من  الن�ضاء  املف�ّضرين، عن �ضكل ترّبج  نف�ضه رواية 

اجلاهلية االأوىل، اأي زمن داود و�ضليمان عليهما ال�ضالم.

جاء يف التوراة االإ�ضحاح احلادي ع�ضر من �ضموئيل الثاين اأن داود النبي 
راأى من اأعلى �ضطحه يف اأور�ضليم بث�ضبع زوجة اأوريا احلثي ت�ضتحم، وكانت امراأة 
ثّم دعى  منه،  اإليه، وحبلت  واأدخلها  واأخذها  ر�ضاًل  فاأر�ضل  ا،  املنظر جدًّ جميلة 
اأر�ضل معه مكتوبًا  واأ�ضكره وبعدئذ  اأمامه و�ضرب  فاأكل  اإليه،  اأوريا  النبي زوجها 
اإىل يواب القائد الذى كان ما�ضًرا بني عمون يف ربه. وكتب يف املكتوب يقول: 
اجعلوا اأوريا يف وجه احلرب ال�ضديدة، وارجعوا من ورائه في�ضرب وميوت. وهكذا 
املناحة،  اأيام  وانق�ضت  بعلها  بث�ضبع  ندبت  اأن  وبعد  وقتل،  اأوريا  ف�ضرب  جرى 
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اأر�ضل داود و�ضّمها اإىل بيته، و�ضارت له امراأة، هي اأم �ضليمان احلكيم وهو ولده 
الثاين منها.

زوًجا  اأنه كان  مع   ، اإليه  امل�ضار  النبي  ما روي عن  ت�ضّورنا  لو  نعم 
وبعده  قبله،  فعله غريه من  ما  نت�ضّور  اأن  علينا  ل�ضهل  امراأة،  الأكرث من ثالثمائة 
فنق�ضي حينئٍذ اأن احلق لالأقدمني، يف �ضتهم لوجوه ن�ضائهم خوف الفتنة، ويف 
كانوا  يظهر  ما  على  اأنهم  مع  الن�ضاء.  ترى  لئال  بيوتهم  على  االأقفا�ض  و�ضعهم 
يتكون ن�ضاءهم ت�ضتحم يف مال ت�ضرف عليها اأب�ضار الرجال من اأعلى ال�ضطوح.

ولكن مبا اأن رواية التوراة هذه غري م�ضّلم عندنا اأنها �ضحيحة كما وردت، 
فال اأرى جائًزا اأن اأّتخذها مو�ضوًعا للبحث، اإذن لنبحث عن غريها.

اأجل، م�ضت اأزمنة كثرية، ومنها زمن االنك�ضارية وغري بعيد مّنا عهده، 
ا�ضطّر فيها النا�ض اإىل اإخفاء اأموالهم، وجواهرهم، ون�ضائهم، خوف اعتداء االأ�ضرار. 
وت�ضّلط امل�ضتبّدين، واإىل اإخفاء معتقداتهم واأفكارهم، خوف علماء ال�ضوء واملرائني 
املاكرين، وما اأكرث هوؤالء يف تلك االأزمنة، فقد كان يف كّل بلد مّمن و�ضفت جماعة 
يرون اأنف�ضهم �ضادة وم�ضيطرين، ورجال البلد ون�ضاءه عبيًدا لهم واإماء وال بدع، 
فاإّن النفائ�ض كانت رهينة ال�ضلب، والنفو�ض رهينة القتل، واالأعرا�ض يف خطر. 
ف�ضاًل  املادية  الفاقة  فاإّن  للوقيعة،  مدعاة  واالأفكار  باملعتقدات  امل�ضارحة  وكانت 
ثروته  املثل مبن حت�ضب  اأ�ضد حاالتها حّتى �ضرب  كانت يف  االأدبية،  الفاقة  عن 
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بالغة كي�ًضا خم�ضماية قر�ض، و�ضّمي عاملًا من اأمل القراءة والكتابة، تلك اأحوال 
كانت تعقد االأل�ضنة، وتك�ضر االأقالم، وتغّل االأيدي، عن تناول اأ�ضباب احلياة، ال 

يجروؤون على اخلروج من بيوتهم، مامل يكونوا م�ضّلحني باأنواع ال�ضالح.

واإيّن اأذكر من اأغاين العرائ�ض القدمية، تلك االأغنية امل�ضهورة:

اْم وحُدو، بيك يا مليحا بو زيد الهاليل«. »بّيك يا مليحا راح َعال�ضَّ

ملا  ي�ضافر وحده  اأن  اأنه يحرم على االإن�ضان  الكفاية،  وقد ُذكر يف كتاب 
ور خيااًل. وال اأوؤّلف »األف ليلة  فيه من اخلطر. اإيّن اأذكر حقائق يا �ضادتي وال اأ�ضّ

وليلة« جديًدا، ذلك يفعله املدافعون عن احلجاب.

الن�ضاء وحجابهّن، مبنّي على  اأن غطاء  يا �ضادتي و�ضيداتي،  ترون  اأفال 
ترون من  االأحوال اخلطرة؟ وهل  تلك  اإىل  بالنظر  واجلواهر،  املال  اإخفاء  حكمة 
حاجة اإىل اأن نتبع يف ع�ضرنا طريق حكمة االإخفاء؟ ثّم اأال ترون اأن احلكومات 
االأعرا�ض،  به  ت�ضان  متوالًيا  تنظيًما  احلّرة  العلمية  ال�ضيادة  راية  نّظمت حتت  قد 
االأدب،  حتته  فتعرع  واالأمن،  العلم  رواق  امتّد  وقد  والنفو�ض،  النفائ�ض  وحتفظ 
َكرُثَ يف  اإذ  املخاوف  فتقّل�ضت ظالل  احلرة،  ال�ضريفة  املبادئ  االإن�ضان على  ون�ضاأ 

احلكومات الرقيب وامل�ضارف.
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اأال ترون احلكومات احلا�ضرة، وقد تاألفت حتت راية ال�ضيادة العلمية احلّرة 
الراقية يوًما فيوًما، فتحّرر الرجل وفكره، واإرادته ومعتقده، ول�ضانه وقلمه وحتّررت 
املراأة كما حتّرر الرجل، يف كل العامل الراقي حيث يكمل الرجال اأدب الن�ضاء 

ويكمل الن�ضاء اأدب الرجال؟

اأو ال ترون األوًفا من الفتيات وال�ضيدات ي�ضربن، جمتمعات ومنفردات 
يف م�ضارق االأر�ض ومغاربها، ويطفن العامل على اأمّت ما يكون من الثقة والطماأنينة؟

اأال ترون األوًفا من الفتيات وال�ضيدات ال�ضافرات، اللواتي ي�ضبهن البدور 
ميرحن يف ال�ضوارع واملنتزهات، �ضاعيات خلريهّن، وخري بني الب�ضر؟

اأال ترون اجلواهر النفي�ضة، وبع�ضها ي�ضاوي املاليني، تعر�ض يف االأ�ضواق، 
ا  ال حافظ لها غري لوح �ضّفاف من البّلور؟ فمن يعتدي اليوم مهما كان �ضريًرا �ضقيًّ

على عر�ض غريه اأو جواهر غريه؟

ا على حكمة اإخفاء النفائ�ض  وعلى كّل حال، اإن كان اإخفاء الن�ضاء مبنيًّ
تطبيق احلجاب على هذه  اأن يح�ضن  الرجل،  فقد وجب على  االفتتان،  خوف 
احلكمة، وهل من اأثر لهذه احلكمة، ونحن نرى العجوز من جهة وال خوف عليها، 
تتحّجب احلجاب الكثيف الذي ال تخرقه عيون الناظرين، ونرى الفتاة احل�ضناء 
من  وهو  ال�ضفاف  الناعم  نقابها  وتر�ضل  الق�ضري،  الثوب  تلب�ض  اأخرى  جهة  من 
دواعي اخلالبة مترّبجة به، يزيدها جمااًل، فتحّدق اإليها العيون؟ فهل ُيبنى كلٌّ 
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افتت  واإذا  الفتنة؟  من  اخلوف  على حكمة  والفتاة  العجوز  �ضكلي حجاب  من 
الرجل باملراأة، فما ذنبها هي ليخفي وجهها؟

واإلقاء  كافة،  النا�ض  خلري  و�ضع  اإّنا  الدين  اإن  �ضادتي،  يا  تعلمون  اإّنكم 
مل  وميواًل  عقواًل  املختلفني  العاملني  فاإن  ذلك  ومع  االأر�ضني،  يف  العام  ال�ضالم 
ي�ضلموا من الفتنة فيما بينهم ب�ضبب الدين نف�ضه، فهل لنا واحلالة هذه اأن نخفي 

وجوه الدين دفًعا للفتنة؟

هكذا اأيها ال�ضادة وجه املراأة، اإن اهلل تعاىل اأودعه كّل قواها التي اإن هي 
اإال قوى اخلري وال�ضالح، وال�ضعادة لها ولع�ضريتها ولالأمة جمعاء، فاأن يقع يف قلب 
مفتون ما م�ضروب على قلبه فتًنا مل تتعد اإىل غريه، اأيجب اأن تخفى وجوه الن�ضاء 

جميعهّن، خوًفا من اأن يتبع مثل تلك الفتنة؟

اأهون ال�ضّرين يف  اأهون ال�ضرين«، فهل  اإن من القواعد الفقهية: »يختار 
�ضت وجوه الن�ضاء جميعهّن؟

اأنكم �ضّيقتم  اإذا �ضاق اّت�ضع«، اأفال ترون  ومن القواعد الفقهية: »االأمر 
على الن�ضاء، ت�ضييًقا خمالًفا اأمر اهلل واأمر ر�ضوله، واأقوال ثقاة الفقهاء واملف�ّضرين، 

فاقت�ضى االأمر اأن تو�ضعوا عليهّن، وترّوحوا عليهّن �ضنكهّن؟
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بطالن �سبب احلجاب وزوال مانع ال�سفور

يا �ضادتي الرجال:

اإذا زال املانع عاد املمنوع، واإذا بطل ال�ضبب بطل امل�ضبب، فقد زال مانع 
ال�ضفور، وزال �ضبب احلجاب، فلرنجع اإىل ما ياأمر اهلل به اأويل االألباب.

قال حافظ اإبراهيم �ضاعر النيل:

�ضدقت اأيها ال�ضاعر الكبري، اإن املراأة لي�ضت حلية ت�ضان يف االأحقاق 
خوف ال�ضياع، بل هي راأ�ض مال عظيم، ي�ضتفاد منه خلري العيلة واالأمة، فلو تركناها 
خمبوءة يف خدرها، لكان مثلنا، مثل ق�ضري النظر، الذي يخفي ماله يف �ضندوقه، 
مكتفًيا بتمتعه يف مراآه، ولو اأوتي احلكمة الأح�ضن اإناءه واأوتي به خرًيا كثرًيا. وقد 

رْيِ يِف الن�َضاِء«. قال ر�ضول اهلل : »اأْكرَثُ اخْلَ

وجواهًرا حلى  ن�ســـــاوؤكم  لي�ست 
يقتنى اأثــــاًثا  ن�ســـــاوؤكم  لي�ست 
اأدوارها يف  االأزمـان  تت�ســــــّكل 
اإنهـا الف�سيلة  على  البنات  رّبوا 
بنــــــاتكم ت�ســـتبني  اأن  وعليكم 

االأحقـاق يف  ت�سان  ال�سياع  خوف 
وطباق خمادع  بني  الدور  يف 
بواقي اجلمـود  على  وهـّن  دواًل 
وثاِق خـري  لهّن  املوقفــــني  يف 
الباقي احلياء  وعلى  الهدى  نور 
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اأن  يجب  اإّنا  الرجال،  من  للخوف  زماننا  يف  داٍع  من  يبق  مل  �ضيداتي 
ا، بعقل  نخاف من نفو�ضنا، اإن مل ن�ضّرفها بالتبية ال�ضحيحة، واإيّن الأهزاأ واأهزاأ جدًّ
من يح�ضب اأن يف غطاء وجه مارمه بلوغ االإرب. اإن ال�ضّر يف القلب يا �ضيدي 
من  فاأنت  واإال  الوجوه،  بغطاء  والقلوب،  النفو�ض  تهذيب  ت�ضتبدل  فال  الرجل، 

يعتا�ض عن اللباب بالق�ضور.

التحجب والتخدر والتخدير عندنا، وتطويل االأظافر يف ال�سني

�ضادتي و�ضيداتي:

مت�ضودات  بعيالت  اأو  املدن  مب�ضلمات  ا  خمت�ضًّ لي�ض  االإ�ضالم  دين  اإن 
الغنّيات  العيالت  بن�ضاء  ني  خمت�ضّ كانا  فقد  والتخّدر  التحّجب  اأّما  القرى.  يف 
بالتحّجب  غريهّن  على  ميتزن  اأن  فاأردن  الغرور،  متلكهّن  اللواتي  املت�ضّودات،  اأو 

والتخّدر والبطالة، ال باجلد وال�ضعي والف�ضيلة.

اإنهن مل يدركن واجبات املراأة، ووافقهّن رجالهّن بعامل الغرور اأي�ًضا وهم 
مل يدركوا تلك الواجبات اأو مل يريدوا اأن يدركوا.

وال اأعلم ما اإذا كان املخّدرون واملخّدرات، واملفتخرون بالتخدير والتخّدر 
احلجال  رّبات  كان  اإذا  ما  اأعلم  وال  واخِلْدر  اخَلَدر  معنى  يدركون  واملفتخرات، 

يدركون معنى احلجال؟
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اخَلَدر يف القامو�ض الك�ضل والفتور، وامذالل يغ�ضى االأع�ضاء. واملكان 
املظلم الغام�ض، ومنه »اإين اإذا ا�ضتخفى اجلبان باخَلَدر«.

اخللخال،  واحلجال  البيت،  ناحية  للجارية يف  ميّد  و�ضٌت  الظلمة،  واخلدر 
املخدرات مثل  اأولئك  ربات احلجال! وكان مثل  بها  تفاخر  فيالها من �ضفات، 

�ضادة ال�ضينيني، الذين يرون امتيازهم على غريهم يف طول اأظافريهم.

اجلد  عن  وا�ضتغنائهم  غناهم.  على  دلياًل  االأظافر،  طول  يتخذون  اإنهم 
وال�ضعي يف اأمور احلياة، واأعظم ما يهمهم، اأن ال توؤذى اأظافريهم، التي قد يزيد 
طول واحدها على ن�ضف ذراع، اأنهم يجل�ضون على كرا�ضيهم جامدين كاالأ�ضنام 
غري مركني من اأع�ضائهم اإال الل�ضان لالأمر والنهي. واأظافريهم الطويلة معرو�ضة 
على ركبهم يطعمهم اخلدمة وي�ضقونهم، ويلب�ضونهم ما �ضاوؤوا من طعام و�ضراب 

وك�ضاء.

اإنهم مل يدركوا واجبات الرجل.

ثّم اأخذت عادة التحّجب تعّم املدن، حيث قلت فيها �ضيادة بع�ض النا�ض 
واأّما  الفتنة،  التدّين وخوف  �ضتار  ت�ضّبًها حتت  الرفيع  الو�ضيع  فتبع  على غريهم، 

ني ببع�ض البيوتات. القرى فبقي التخّدر واحلجاب فيها خمت�ضّ
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غناهم  على  دلياًل  الطويلة،  االأظافر  يّتخذون  ال�ضينيني  �ضادة  اإن 
ابتداأن يف عادة  �ضيداتنا،  اأمور احلياة، وهكذا  وال�ضعي يف  وا�ضتغنائهم عن اجلد 
التحّجب والتخّدر. اأّما يف العامل ال�ضافر الراقي، فاإن اأ�ضحاب املاليني واملليارات، 
مّمن  واأمثالهم  اأولئكم،  كوري،  مدام  با�ضتور،  ماركوين،  اأدي�ضون،  روكفلر،  فورد، 
عرفوا واجبات الرجل وواجبات املراأة، مّمن مالأوا الدنيا خرًيا وف�ضاًل واإح�ضانًا، مل 
اأن يف اخلمول  باعتقادهم  ال�ضينيني، وال خمدراتنا  ي�ضاركون �ضادة  ي�ضاركوا وال 
يعلمون  اإنهم  النا�ض،  على  ورجحانًا  امتياًزا  والبطالة  واجلمود  والفتور،  والك�ضل 
اأن اخلمول واجلمود من مظاهر املوت ال من مظاهر احلياة، اإنهم يعلمون كما علم 
ال�ضيخ عبد القادر املغربي اأن عظمة االأمة اإّنا تقا�ض مبقدار �ضعي اأبنائها وم�ضول 
اأتعابهم، كل اأمة اأنفت من االأعمال، وا�ضتحلت طعم الراحة والبطالة اأ�ضرع اإليها 

الفناء واال�ضمحالل، وخلفها غريها من االأمم العاملة الن�ضيطة؟

اأال ترون، اأن اهلل جل وعال ملّا حجب ن�ضاء النبي ، الأحوال خمت�ضة 
 ، اأن يتقّلد ن�ضاء امل�ضلمني، ن�ضاء النبي  ببيت النبّوة كاأنه جّل جالله خ�ضي 

فينال امل�ضلمني خ�ضارة عظمى، تدارك االأمر ف�ضّرح قوله: نث ٺ  ٿ    ٿ  
ٿ  ٿ  ٹمث ]االأحزاب/ 32[.

   النبي  ن�ضاء  على  اأنف�ضنا  نقي�ض  اأن  يرد  مل   ، اهلل  اإن  اأجل 
بالتحّجب، و�ضّرح باإرادته ت�ضريًحا، ولكن نحن خالفناه فكّنا اخلا�ضرين.
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تعتمد  من  بكّل  فاأحرى  وقطعوها.  االأظافر  على  اأخرًيا  ثاروا  ال�ضينيون 
على �ضرف نف�ضها، اأن تثور على نقاب وجهها فتمّزق اأح�ضاء ذلك الذئب، الذي 

كثرًيا ما عاث يف هذا القطيع.

قوالن لل�سيخ عبد القادر املغربي، وكلمة اإىل اأهل املدن

يف �ضهر كانون الثاين املا�ضي، خطب ال�ضيخ عبد القادر املغربي، يف حفلة 
عنوان:  �ضيًقا، حتت  بريوت، خطابًا  ال�ضورية يف  ال�ضبيبة  تهذيب  اأقامتها جمعية 

»ممد واملراأة« قال فيه:

»وكلمتي يف احلجاب، اأن الب�ضر من يوم اأخذوا هذا الطور االجتماعي، 
وجد فيهم طبقات اأر�ضتقراطية، يرون من م�ضلحتهم اأو متّيزهم، اأن يحتجبوا ويقّللوا 
خمالطة غريهم من الطبقات، وهذا كما يفعل امللوك وامللكات بل عظماء النا�ض 
فلم  �ضيء،  االأر�ضتقراطية يف  لي�ضت من  ونبوءة ممد  يومنا هذا،  اإىل  ون�ضاوؤهم 
ي�ضرب بينه وبني عامة النا�ض حجابًا، فكانوا يدخلون بيته لتلّقي العلم، كما يدخل 
التالميذ مدر�ضة اأ�ضاتذتهم، لكن بع�ض هوؤالء التالميذ كانوا ثقالء يف حديثهم، 
بيته،  النا�ض من دخول  مبنع    النبي  فاأ�ضار عمر على  زيارتهم،  ثقالء يف طور 
امللوكية،  للمظاهر  وجتّنًبا  دميوقراطية،  اليوم  ن�ضّميه  مبا  احتفاًظا  النبي،  يوافقه  فلم 
 وعدم دخول  النبي  ن�ضاء  الوحي بحجاب  فنزل  الثقالء،  ثقالة  ا�ضتّدت  ثّم 
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النا�ض بيته، اللهم اإال يف اأحوال خا�ضة. هذا هو املظهر الوحيد، الذي ا�ضطّر 
فحّجبوا  نبّيهم  يقّلدون  امل�ضلمون  اأخذ  ثّم  املا�ضة،  احلاجة  ب�ضائق    النبي  اإليه 
ا،  ن�ضاءهم، حتى اأ�ضبحت كل امراأة م�ضلمة مجبة، وكل بيت مل�ضلم بالًطا ملوكيًّ
ولكن ما اأ�ضواأ م�ضري االأمة التي لي�ض فيها رعايا عامالت، واإّنا كّل ن�ضائها، ملكات 

مّجبات«.

وخطب يف النادي الن�ضائي العربي فقال: »اإن الغر�ض من حجب املراأة 
االإهانة  ال  والتكرمي،  التبجيل  هو  اإنا  الرجال،  خمالطة  عن  ومنعها  االأنظار  عن 
والتحقري، وكيف يكون حجب امل�ضلم المراأته حتقرًيا لها واإهانة، وهو ب�ضبب هذا 
يعدها جوهرة  اإنه  نف�ضه على ق�ضاء حاجاتها؟  لها حاب�ًضا  اأ�ضبح خادًما  احلجاب 

نفي�ضة فيحفظها يف خزانته تكرميًا لها ال حتقرًيا«.

لكن احلق يقال اإنه يجب اأن ال مينع احلجاب املراأة امل�ضلمة من حت�ضيل 
العلم الذي يف حت�ضيله حفظ حلقوقها ال�ضرعية، فاالعتدال يف احلجاب الزم على 
كل حال، واإال عّم اجلهل و�ضاء احلال، اأّما رفع احلجاب باملّرة، واإعطاء املراأة حّريتها 
�ضار  فهذا  مراقبتها.  لوليها حق  يكون  اأن  دون  من  الرجال،  املطلقة يف خمالطة 

ا«. جدًّ
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خالل  من  فاقراأوا  وال�ضيدات  ال�ضادة  اأيها  ال�ضيخ  ح�ضرة  قاله  ما  هذا 
ال�ضطور ما يرمي اإليه. انتبهوا اإىل عبارته القائلة: »ما اأ�ضواأ م�ضري االأمة التي لي�ض 

فيها رعايا عامالت، واإّنا كّل ن�ضائها ملكات مّجبات«.

انتبهوا اإىل قوله: »اإن االعتدال يف احلجاب الزم على كل حال، واإال عمَّ 
اجلهل و�ضاء احلال«. 

انتبهوا اإىل قوله: »اأّما رفع احلجاب باملّرة، واإعطاء املراأة احلرية املطلقة يف 
ا«. خمالطة الرجال، من دون اأن يكون لوليها حق مراقبتها فهذا �ضار جدًّ

اإىل القيود التي و�ضعها لتجعل خمالطة الرجال والن�ضاء �ضارة،  انتبهوا 
وانتبهوا اإىل املفهوم املخالف، تروا اأْن ال فرق بني ما نطلب وما حكم لنا به ال�ضيخ 

الفا�ضل مبوجب �ضرع اهلل.

العورات من  وبك�ضف  باملرة،  برفع احلجاب  تر�ضى  امل�ضلمات  ِمَن  وَمْن 
مثل �ضدور واأع�ضاء.

ومن منهّن تر�ضى باحلرية املطلقة يف خمالطة الرجال بدون حق املراقبة؟ 
بل اإّنا نعترب اأن مراقبة اجلن�ضني كّل منهما االآخر يف املخالطة، اأمر ال بّد منه ل�ضيانة 

اجلن�ضني، وتكملهما اآدابًا.
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اأن  فرييد  ال�ضوء،  علماء  يخ�ضى  اليزال  ال�ضيخ  ح�ضرة  اأن  يظهر  ولكن 
احلجاب  اأن  فيعرفون  والعاقالت،  العاقلون  اإليها  ينتبه  رموز  بالرموز،  االأمة  ُيفهم 
لي�ض من ال�ضرع املنري، بل مّما يف�ضي بالعيلة واالأمة اإىل �ضوء احلال وامل�ضري، وميّوه 
املحّجبات،  امل�ضلمات  كاأّن  باخليال،  فيفتخرون  واجلاهالت  اجلاهلني  على  بها 
الق�ضور،  فاتنات مكنونات يف خزائن  وامل�ضّوهات، كلهّن جواهر  العجائز  ومنهّن 
اأو كاأّنهن ملكات جال�ضات على ال�ضرير. ما اأجمله من خيال لربات احلجال! وما 

اأ�ضواأ املاآل بهذا احلال!.

والواجبات«  »االأخالق  النفي�ض  ال�ضيخ  كتاب  قراأت  اأن  بعد  اأود  كنت 
اأن ال يلتقط النا�ض الالآلئ من فمه اإال نقّية، ال ت�ضوبها �ضائبة، فرمى بها اإليهم يف 

اأ�ضدافها.

ولكن يا �ضيدي ال�ضيخ اأ�ضحيح اأن امللكات واالأر�ضتوقراطيات يف الدنيا، 
ي�ضعن النقب على وجوههّن متحّجبات بها عن النا�ض، كما و�ضعتها املدنيات مّنا 

حّتى املت�ضّوالت الطائفات على االأبواب ويف الطرقات؟

اأيجوز ت�ضبيه املراأة من جهة املعاملة، باجلواهر املادية التي ال روح لها؟

وهل كّل م�ضلمة جوهرة نفي�ضة مملوكة مادًة لكل م�ضلم ليحرمها نعمتي 
احلرية واالإرادة، وينزلها اإىل دركة اجلماد؟ واإن كانت املراأة جوهرة الرجل، فلماذا 
ال يكون الرجل جوهرة املراأة فتخفيه مثلما يخفيها تبجياًل وتكرميًا؟ وهل �ضمع يف 
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الدنيا اأنه يحب�ض ويحجب عن االأنظار، ومينع من االختالط اإال املتهمون واملتهمات 
واملجرمون واملجرمات؟ فيكف يكون ذلك احلب�ض واحلجب واملنع تبجياًل وتكرميًا 

للم�ضلمات؟

اأجل هكذا ابتداأ احلجاب يف املدن حتى عّم، ولكن ال�ضافرات يف القرى 
مل يزلن اأ�ضعاف املحّجبات يف املدن واأكرث، فلو كان ال�ضفور مّرًما ملنع االإ�ضالم 
من  القرويات  مينع  اأن  بباله  عاملًا خطر  قط  ن�ضمع  ومل  واالأعراب،  القرويات  منه 

ال�ضفور.

�ضادتي اأهل املدن:

اأخاطبكم وال اأخاطب االأعراب واأهل القرى من االإ�ضالم، اإذ يظهر اأنهم 
خافوا الفتنة وال�ضرر من النقاب ال من ال�ضفور ف�ضفروا.

امل�ضاألة يا �ضادتي هامة، ال يتتب عليها م�ضتقبل املراأة فح�ضب، بل يتتب 
عليها م�ضتقبل االأمة جمعاء املراأة ن�ضف االأمة، واالأم حياتها، فاعذروين يف قويل 
اإيّن راأيتكم غري من�ضفني يف اخلوف من الفتنة، كما راأيتكم غري من�ضفني، جتاه 

دليل الغ�ض من الب�ضر.

واإيّن راأيتكم يف تقليد النقل، كما اإيّن راأيتكم يف تطبيق حكم العقل، 
غري من�ضفني، وذلك الأنكم مل تكتفوا تبًعا لقول الفقهاء، ب�ضت وجه ال�ضابة عند 
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خوف الفتنة، بل �ضتمت �ضواء كان من مل للخوف اأو مل يكن يف �ضائر الن�ضاء 
كيف كانت حاالتهّن، اللهم اإال اإذا كانت بع�ض القواعد والعجائز وامل�ضوهات، 
من  تكّلفن  قد  الفتنة،  منهّن  تخ�ضى  فال  باجلمال،  الطبيعة  عليهّن  �ضّنت  ومن 
تلقاء اأنف�ضهّن احلجاب والنقاب، على اأمل اأن حتّدق اإليهّن العيون، كما حتدق اإىل 
ال�ضابات اجلميالت، فتنب�ضط نفو�ضهّن بخيال من ال�ضباب اأو من اجلمال، فتكون 

التبعة حينئٍذ عليهّن ال عليكم.

جمانبة الرجال احلق مع اعرتافهم به

�ضادتي:

اإىل  واقفني  لو جانبتموه  واأوّد  ب�ضر،  يراه كل ذي  اإن احلق قد ظهر،  اأال 
اإبراهيم  حافظ  قال  حزبه،  اأو  اأهله  من  ل�ضتم  كاأنكم  جتانبوه  اأن  من  بداًل  جنبه، 

ال�ضاعر امل�ضري الكبري، يخاطب قا�ضًما اأميًنا ذلك امل�ضلح الكبري:

قلوبهم ماتت  القـوم  اإن  اأقا�سم 
يرفع حجاب �ساللهم اليوم مل  اإىل 
رجالهم يدعو  قام  ا  �سـخ�سً اأن  فلو 
اأّمنا حواء  للنا�س  خطرت  فلو 
وجهها ي�سفر  العذراء  يدها  ويف 

كاتبه اأنت  ما  بال�ِسّفر  يفقهوا  فلم 
تعـاتبه ذا  ومن  تناديه  ذا  فمن   
رغائبه ا�ســــــتقامت  نقاب  لو�سع 
ونراقبه لنـــــــا  حميـــــاها  يلوح 
وتخاطبه ترى  من  منا  ت�سافح 
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الكاتب  االأبيات ح�ضرة  ما عّلقه على هذه  اأذكر  اأن  بّد يل هنا من  وال 
االجتماعي، ممود توفيق بك حيث قال:

لرفع  امل�ضريني  ن�ضاء  تدعو  قمت  اأمني:  لقا�ضم  يقول  بحافٍظ  »كاأين   
اإنهم  بل  يتبعونه،  ال�ضواب وال  يفهمون  ولكنهم ال  نطقت �ضوابًا،  وقد  احلجاب 
الباطل، والتهافت على ال�ضالل، فلو قام غريك ينادي  اأفرطوا يف االإ�ضرار على 
دعوته،  ولّبوا  اخلطاأ،  ذلك  على  جلاروه  كالن�ضاء،  نقابًا  لهم  يتخذوا  اأن  رجالهم، 
العذراء،  مرمي  يدها  ويف  اأمهم  حواء  جاءتهم  ولو  متربقعون،  وكّلهم  فاأ�ضبحوا 
الن�ضاء، ومعهما مو�ضى وعي�ضي  رفع احلجاب عن  الوجه دلياًل على  مك�ضوفتي 
واأحمد عليهم ال�ضالة وال�ضالم يوؤّيدون دعواهما ويفهمون النا�ض لذلك معنى 
ما اأنزل اهلل تعاىل على ل�ضانهم يف كتبهم املقد�ضة من التحليل للك�ضف عن وجه 
املراأة، واختالطها بالرجال وعدم مغايرته لالأوامر االإلهية، ومع اجلميع جمع غفري 
من املالئكة املقّربني م�ضّدقني بل�ضان احلق جّل �ضاأنه ملا ياأمر به هوؤالء االأنبياء، ملا 
اإال الرد والع�ضيان ولقالوا لهم �ضدق اهلل العظيم، وبلغ كل  كان ن�ضيبهم منهم 
ر�ضول كرمي. ولكننا على ذلك احلق نحيد وال نفعل اإال ما نريد، فاأنهم ال ميارون 

اإال يف احلق، وال يطيعون اإال الظامل، وال يّتبعون اإال الباطل«.

واأحمد وعي�سى  مو�سي  وخلفهما 
حملٌل ال�ســـفور  اإن  لهم  وقالوا 

وجي�س من االأمالك ماجت مواكبه
جنانبه ولكــــن  حــٌق  نعم  لقالوا 



310 310
ال�سـفور واحلجـاب

اأنه  يا �ضادتي الرجال، مع اعتافكم  ال�ضفور وحتيدون عنه  اأجل جتانبون 
ا للدين، كما متّوهون. اإذ اأن الدين هو احلق، واحلق هو  مّلل وحق، ولكن ال حبًّ
ا للظلم، لال�ضتبداد، لال�ضتعباد، اإّنكم تعودمت ذلك، وتتجّنبون تبًعا  الدين، بل حبًّ

لقاعدة اأهل ال�ضرق ترك العادة ولو �ضّدت عليكم طرق الرقي وال�ضعادة.

وااأ�ضفاه اإنه ال ُيحّكم عند اهلل، وال يحكم ر�ضوله، وال ُيحّكم العقل والدين، 
وال ُيحّكم احلق، بل يحّكم الهوى، والويل الأمة ُيحكم فيها الهوى.

تي وَجاَليل َوعظَمتي َوكربيائي  قال ر�ضول اهلل : »يقول اهلل ّ: وعزَّ
َوُنوري َوُعُلومي، وارتفاع مكاين، اَل ُيوؤثُر عبٌد َهواُه َعَلى َهواي اإالَّ �ضتت عليِه اأَْمَرُه. 
َوعظَمتي  وَجاليل،  تي  َوِعزَّ َلُه.  رت  قدَّ ما  اإالَّ  ِمْنَها  اأْوتِه  َومَلْ  ُدنَْياه،  َعَليِه  َوَلِب�ضت 
ا�ضتحفظتُه  اإالَّ  َهواه  َعَلى  هواي  عبٌد  ُيوؤثر  اَل  َمَكاين،  وارتفاع  وعلوي،  وُنوري، 
اَرِة كلِّ َتاجٍر،  موات واالأْر�ض رزقه، َوُكْنُت َله ِمن َوَراِء جِتَ ماَلئكتي، َوَكَفلت ال�ضَّ

واأَتتُه الدنَْيا َوهَي ُمْرَغَمٌة«.

اأجل قد جتانبون ال�ضفور يا �ضادتي مع اعتافكم اأنه ملل وحق، ولكن 
ا للدين كما متّوهون، فاإّنكم لو كنتم عاملني للدين، ملا حّللتم يف قوانينكم ما  ال حبًّ

حّرم اهلل، وملا حّرمتم ما حّلل.



الق�سم الرابع

يف املعار�ســات والــردود





معار�ضة قا�ضي ال�ضرع ال�ضابق، ونظرات يل فيها

�ضادتي و�ضّيداتي:

اّت�ضل بي، اأن اأحد ق�ضاة ال�ضرع �ضابًقا، هو علم عندنا من اأعالم معار�ضي 
ال�ضفور، واأن له اأدّلته ال�ضاطعة وحججه الدامغة، فرجوت منه بالوا�ضطة، اأن يبنّي 
اأدّلته العقلية والنقلية، لعّلي اأجد فيها من احلكمة ما يغرّي معتقدي، وال �ضاأن يل 
اإيّل بق�ضيدة له ن�ضرها  اإال التقاط احلكمة، والرغبة يف التكمل االأدبي، فبعث 
يف جريدة البالغ، ذاكًرا اأنه مّت نظمها بف�ضله تعاىل وكرمه، يوم االأحد الواقع يف 
7 مرم احلرام �ضنة 1345هـ يرّد فيها على ق�ضيدة الزهاوي، املن�ضورة يف جريدة 

امليزان، وذكر اأيّن �ضاأجد فيها كّل �ضيء جلالء الق�ضية.

قراأتها وقراأتها، فراأيت اأن اأنقلها ل�ضامعّي الكرام مّولة اإىل نرث، متفظة 
مبعانيها وتراكيبها واألفاظها، وما راأيت حتويلها اإىل نرٍث، اإال لكي ال يلهو القارئ اأو 
ال�ضامع بالتمّن الظاهر اللفظي، فال يفطن للمعنى واحلكمة وهما ال�ضالة املن�ضودة، 

يف املعار�سات والردود
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وما كان التغّني هو الق�ضد يف هذا املو�ضوع، بل اال�ضتفادة علًما واأدبًا وحكمة، 
وهذه اأدلة ح�ضرته العقلية والدينية، يف ق�ضيدته املذكورة.

قال:

وباأن تغ�ّض هي  »َقْرَن«،  باأن تخ�ضع لقوله تعاىل  املراأة يدوم  اإّن عّز  اأواًل: 
الطرف عّنا، ون�ضوم نحن عنها، وامل�ضلم الذي يقراأ الكتاب ويدعو الرتكاب االآثام 

هو مظلوم، واملوؤمن الذي يقراأ الكتاب ويق�ضي بخالفه هو زنيم)1(.

الهمُّ  البالد، وحل  العر�ض يف  َهتَك  الن�ضاء داء وخيم،  اإّن �ضفور  ثانًيا: 
يبغي  نذٍل  ير�ضاه غري  ولي�ض  والتعليم،  التهذيب  وياأباه  العباد،  روؤو�ض  فوق  من 
اخلنا)2(ويروم، ولي�ض يدعو اإليه اإال ال�ضفيه الرجيم، واأن من �ضفرت �َضُفلت باخلنا، 

واإن اإبادة احليا عنها ومنها، توجب اخلراب والتحطيم، فاملراأة تعوم فوق �ضرب.

كمئزٍر  ن�ضاوؤهم  وتكون  كالبًا،  يكونوا  اأن  يريدون  ال�ضفوريني  اإن  ثالًثا: 
م�ضتدمي ا�ضتعماله، م�ضاع بني الرجال.

اللئيم  وتعّدى  اأن�ضابها  �ضاعت  ال�ضفور  قبلت  التي  االأقوام  اإن  رابًعا: 
الذل  عليه  وا�ضتوىل  و�ضفلت،  فيها  وعّم اجلهل  بالدها،  اأعرا�ضها، وخربت  على 
احلياء،  وقّل  الغالء،  وحّل  ال�ضماء،  بركات  وقّلت  القحط،  اإليها  واأّنى  وال�ضغار، 

)1( زنيم: لئيم. )م(.
)2( اخلنا: الزنا والفح�ض. )م(.
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وعدم الوفاء، وتواىل عليها البالء، و�ضرت فيها ال�ضموم، وماتت املروءة، حّتى مل 
يبق فيهم من املروءة ميم.

اإذ  ولوؤم،  خبث  �ضر  �ضافرات،  عذر  غري  من  الن�ضاء  خروج  خام�ًضا: 
يت�ضدى ال�ضقيم ملن بارحت بيتها فهانت، الأن اأ�ض الغرام يقوم يف الوجه، واخلدر 

هو احل�ضُن احل�ضنُي، الذي حُتمى فيه االأعرا�ض واجل�ضوم.

األيم،  وعذاب  جهل  فيه  رج�ض،  وال�ضفور  طهر،  احلجاب  اإن  �ضاد�ًضا: 
واحلجاب اأمره قدمي، ويجب اأن يقّر هذا القدمي، لكي يعرف الغالم اأباه، واإن بيوت 
املكتومة  ال�ضفوريني  اأوالد  من  فيها  فلكم  ذلك،  على  �ضاهدة  واالأديرة،  االأيتام 

اآباوؤهم.

خراب  فهو  كذبوا،  ولكن  املراأة،  لتقي  نافع  ال�ضفور  اأن  زعموا  �ضابًعا: 
للبالد وم�ضيم للعباد، كّذبوا الأّن اأمرنا اأعوج بال�ضفور، وال ي�ضتقيم بغري احلجاب.

بهزِّ  الكون  لتفع  قد خلقت  اأي  ويروم،  يرى  ملا  املراأة خلقت  اإن  ثامًنا: 
�ضريٍر يقيم فيه الر�ضيع، فتجعله مليًكا يدير البالد وهو حكيم. ومل تخلق للرق�ض 
بالعذارى مذموم، واإن  واخلالعة والفح�ض، الأن ذلك ذميم، واجتماع االأجنبي 
من ي�ضّلم به، فاإنه �ضّلم باجتماع ال�ضياطني مع مالئكة الرحمن، ولي�ض لل�ضياطني 

اأن يقيموا معهّن.
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هو،  بنّي  مّما  دعواه  على  ا  جليًّ برهانًا  بيانه  لعدم  للزهاوي  تبكيت  تا�ضًعا: 
ذكره،  املالأ  يف  ويبقي  مت�ضي،  االإن�ضان  حياة  باأن  وتذكري  التوبة،  اإىل  له  ودعوت 

وتق�ضي احللوم، وال�ضعيد ال�ضعيد، من ترك ذكًرا عاطًرا جمياًل، يدوم بعده.

هذه هي اأدلة موالنا القا�ضي ال�ضابق، الذي ا�ضتميح عفوه، حلّلي اإىل نرٍث 
عقد ق�ضيدته، ولكن متفظًة بتاكيبها واألفاظها االأ�ضلية، لئال يلهو النا�ض بالتمّن، 
بداًل من اأن يفطنوا ملا فيها من الرباهني، واالأدلة والعلم واالأدب، وال اأعّلق عليها 
�ضيًئا بل اأقت�ضر بالقول، اإنَّ هذه االأدلة ال تقنع، ول�ضامعي وقارئي اأن يقابلوا بني 
اأدلة الفريقني واالآداب واالأخالق واحلقائق التي ذكرها كّل منهما اأو اأ�ضار اإليها، 

فيوؤثروا اإحدى اخلّطتني. خطة موالنا القا�ضي الفقيه، اأو خطة هذه الفتاة.

لنف�ضه،  القا�ضي  موالنا  اأجاز  لو  اأنه  ا،  �ضخ�ضيًّ اعتقاًدا  اأعتقد  اأيّن  على 
التعّرف اإىل البيوت ال�ضريفة ال�ضافرة اإىل العيالت ال�ضريفة ال�ضافرة، ال اإىل غريها 
من ال�ضوافر، لو راأى جمال�ض تلك العيالت وفيها االأن�ض والعلم واالأدب والوقار.

الن�ضاء  الن�ضاء، وكيف تكّمل  اأدب  لو راأى كيف يكّمل الرجال هناك 
اأدب الرجال.

لو راأى، كيف جترى املناظرات هناك، على قواعد االأدب، يقودها العقل 
والعلم، وال ُيتحّرى فيها اإال احلقيقة.
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لو تاأّمل فراأى، اأن الن�ضاء امل�ضلمات، ل�ضن دون غريهّن �ضرًفا يف الفطرة، 
واأنه ميكنهّن كما اأمكن غريهّن، اأن يتبادلن والرجال اأحاديث العلم واالأدب اإذا 

�ضفرن.

باأنذال يرومون اخلنا  ال�ضفور من الرجال، لي�ضوا  اأن طالبي  تاأّمل، يف  لو 
كما يقول بل هم اأولو ال�ضرف، اأولو االألباب امللتهبة قلوبهم باحلمية خلري اأمتهم.

لو فطن، اأن يف كّل ما قاله اإهانة عظيمة للم�ضلمات، اإذ اأن ال�ضوافر االآن 
غري  ت�ضون  كما  �ضفرن  اإذا  نفو�ضهن  �ضون  عن  امل�ضلمات  تعجز  فال  الدنيا.  متالأ 

امل�ضلمات ال�ضوافر نفو�ضهن.

لو علم اأن كثريين من االأطفال املكتومي االآباء، مل ُيرم بهم اإىل ح�ضن 
الراهبات خادمات الرحمة، اإال م�ضتتين حتت مالءة مّجبة.

لو �ضافر اإىل بلدان العامل ال�ضافر الراقي، حيث يختلط الرجال والن�ضاء 
العر�ض  النبل هناك، مع  بيوت  ما يف  وراأى  االأدب،  اأهل  يق�ضده  الذي  باملعنى 
تلك  يف  وما  االأن�ضاب،  وحفظ  ال�ضحيح،  واالأدب  اخلال�ضة،  واملروءة  امل�ضون، 

البلدان من بركات اهلل وخريات الب�ضر.

ا  ومعنويًّ ا  ماديًّ مكومة  اأم�ضت  املحّجبة،  االإ�ضالمية  االأمم  اأن  افتكر  لو 
لذلك العامل.
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لو نظر على االأقل، اإىل مالت العيالت ال�ضافرة يف دار اخلالفة، ومدن الدولة 
العثمانية االإ�ضالمية قاطبة، وراأى اأنها اأجمل املحالت يف املدن املذكورة، واأو�ضعها 
اأن احلكم كان للم�ضلمني وزمام  نوًرا وزهوًرا، وانتظاًما ونظافًة، مع  طرًقا، واأكرثها 

البدايات يف اأيديهم.

لو حتّرى الداء الذي اأورثنا ما اأورث من ال�ضعف واالنحطاط والتاأّخر.

واالأدبية،  اخللقية  وموؤّلفاته  ال�ضافر،  العامل  قوانني  تاأمٍل يف  اأقل  تاأّمل  لو 
وهي مظهر من مظاهر رقيه يف االأخالق واالآداب.

لو كان له كّل ما ذكر - وهو عامل فا�ضل اأحتمه واأجّله ومل اأجادله اإال يف 
�ضبيل الدفاع عن احلق - لتغرّي قلبه ول�ضانه يف مو�ضوعنا، ولغرّي كثرًيا من اأبيات 

ق�ضيدته، ولرمّبا عاد ين�ضدنا من الثناء على ال�ضفور وعامله ق�ضائد خالدة.

معار�ضة ال�ضيخ �ضعيد البغدادي يف ر�ضالته:

»ال�سيف البارق يف عنق املارق« ونظرات يل فيها وردود

�ضادتي و�ضّيداتي:

البارق يف عنق  »ال�ضيف  ن�ضر يف بغداد ر�ضالة هامة عنوانها:  اأنه  عرفت 
املارق« من تاأليف العالمة الفا�ضل واملر�ضد الكامل ال�ضيخ ممد �ضعيد املدر�ض 
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للن�ضاء.  احلجاب  حكمة  فيها  بنّي   . حنيفة  اأبي  االأعظم  االإمام  ح�ضرة  يف 
فا�ضتجلبتها اآملة اأن اأجد فيها �ضالتي املن�ضودة، بارقة كعنوانها ل�ضدورها من مثل 

موؤلفها املدر�ض املر�ضد، وهي مطبوعة يف مطبعة الوالية �ضنة 1328.

ا  فيها حرفيًّ هو مكتوب  االأمر، كما  اأول  تبحث يف  املذكورة  الر�ضالة  اإّن 
عن »ورود بع�ض اجلرائد، ناقلًة عن بع�ض املالحدة، مامل يلمع بارق ال�ضالح على 
�ضطر حروفها، وال اكتحلت عني ب�ضرية نامقها باأثمن الهداية لغواية وقوفها، كفره 

ا«. ا، واّتخذ الكفر ال�ضريح لبا�ًضا وزيًّ �ضريح، وكالمه قبيح، نبذ دينه وراءه ظهريًّ

ثم تبحث عن اأربعة اأ�ضئلة يف بيان �ضاأن املراأة.

ال�ضوؤال االأّول: ملاذا يجب ر�ضاء املراأة يف االقتان، وال يجب ر�ضاوؤها يف 
الفراق؟

ال�ضوؤال الثاين: ما احلكمة من اإعطاء الذكر مثل حّظ االأنثيني؟

ال�ضوؤال الثالث: مل كانت �ضهادتها ن�ضف �ضهادته؟

ال�ضوؤال الرابع: ما حكمة احلجاب والت�ضّت؟

والأيّن ال اأتناول هنا من اأقواله، اإال ما ذكر عن حكمة احلجاب والت�ضّت، 
غري م�ضتغنية عن نظره اإىل الطالق، ل�ضّدة تعّلقه بتحرير املراأة، وقد كنت األقيت 
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يف اجلوالت العامة نظرة على �ضبب تن�ضيف املراأة يف ال�ضهادة واالإرث.

قال ح�ضرة ال�ضيخ املر�ضد امل�ضار اإليه: حكمة احلجاب والت�ضت من وجوه 
خم�ضة و�ضردها كما �ضاأوردها بحرفها، معلقة على كل وجه منها، كلمة �ضغرية، 

اأ�ضرت فيها اإىل ال�ضبب الذي حال دون اقتناعي ب�ضحة ذلك الوجه و�ضوابه.

قال ح�ضرته:

الوجه االأول: »اإن ك�ضف احلجاب يورث احل�ضرات! ويجلب الزفرات! 
العذاب!  اأعظم  من  وهذا  عنه!  �ضابًرا  وال  عليه،  قادًرا  لي�ض  ما  االإن�ضان  فريى 
اأرباب  ترى  اأترابها  بني  ماي�ضة  نقابها  كا�ضفًة  املراأة  م�ضت  واإذا  االكتئاب!  واأ�ضّد 
الغلمة ال يهجعون! وال بعمل من االأعمال ي�ضتغلون! فاإن قيل اإنَّ االأجانب على 
هذه اخل�ضلة عاكفون، وبهذه الرذيلة را�ضون اأقول هذا منهم بح�ضب الظاهر واإال 
باأوالدهم!  فقلوبهم من هذه احلالة متقة، واأكبادهم ممزقة! لي�ض لهم اطمئنان 
ال راحة لهم اإذا خرجوا بل ي�ضاحبون اأزواجهم اآناء الليل، واأطراف النهار خ�ضية 
العار ونزول الدمار! وامل�ضلم املحمدي اآمن على اأوالده، مطمئن يف ذهابه واإيابه، 
وال  العواقب  يخ�ضى  ال  والفوؤاد،  ال�ضدر  من�ضرح  وهو  البعيدة،  االأ�ضفار  ي�ضافر 

تده�ضه املعاطب«.
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قلت: اإذا كان يجب �ضت ما يراه االإن�ضان مّما لي�ض قادًرا عليه، وال �ضابًرا 
الفقراء كّل ما عند  ي�ضتهيه، وعن  ما  اإن�ضان كّل  اأن ي�ضت عن كّل  عنه، فيجب 

االأغنياء، من بيوت ومالب�ض، وماآكل، واأ�ضباب الرفاهية على اأنواعها.

ال�ضفور،  من  ممّزقة  واأكبادهم  االأجانب متقة،  قلوب  كانت  لو  وقلت: 
الأبدلوا احلجاب منه، فاالأجانب لي�ضوا بعبيد للعادة مثلنا، بل هم اأحرار، يبّدلون 

ما �ضاءوا ويتبعون االأمر االأ�ضلح.

اأبعد  النهار،  الليل واأطراف  اآناء  اأزواجهم  اإن م�ضاحبة االأجانب  وقلت: 
عن العار ونزول الدمار، واأقرب اإىل حكمته تعاىل، من جعل الرجال قّوامني على 
الن�ضاء، على اأيّن اأرى اأنه اإذا �ضافر امل�ضلم املحمدي، معتمًدا على احلجاب وحده، 
كما يقول �ضيدي املر�ضد، ال على �ضرف املراأة واإبائها، واأدب نف�ضها كما اأقول، كان 

ا و�ضفقته خا�ضرة. ق�ضري النظر جدًّ

يد  يف  االإن�ضان  زمام  اأن  واعلم  الف�ضيلة،  عّلم  �ضيدي،  يا  الف�ضيلة  عّلم 
روحه، ال يف ج�ضده.

فقرات من حما�سرة االآن�سة عنربة �سالم

اأهل  االأجانب  اإىل  ت�ضند  اأن  قبل  املر�ضد،  �ضّيدي  يا  عليك  يجب  كان 
ال�ضفور ما ت�ضند، اأن تدر�ض اأخالقهم واآدابهم، وال تكتفي بالتخّيل تبًعا للهوى.
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اأديباتنا  من  �ضالم  عنربة  االآن�ضة  ما�ضرة  من  فقرات  لك  اأنقل  واإيّن 
املعروفات وهي املحا�ضرة التي األقتها اأخرًيا يف بريوت بعنوان »�ضرقية يف الغرب« 
عّلك تقراأ املحا�ضرة وتاأخذ منها عربة، وترى كيف يكون عفاف اجلن�ضني واالأدب.

للحرية  عجبي  اإنكلتا،  يف  ل�ضيء  اأعجب  »مل  قالت:  فيما  قالت  فقد 
لكّل  معانيها  باأو�ضع  واملمنوحة  الهواء،  مع  تتنف�ضها  اأنك  التي حت�ّض  ال�ضخ�ضية، 
اإن�ضان، مادام ال يخّل بالنظام، وال باالآداب العامة، وال باالأمن العام، هذه احلرية 
اأ�ضياًدا طليقي الراأي والقول والعمل، لكّل منهم مبداأ خا�ض  التي جتعل منهم 
ال يخ�ضى اإعالنه، و�ضخ�ضية متمة ال ت�ضتعبدها القيود، ولكم كنت اأطرب اإذ 
االإتيان  لهم  تاأبى  ت�ضوبها مواربات، الأنها  ب�ضراحة ال  ي�ضريون يف حياتهم  اأراهم 

ب�ضعارات قد يلجئهم اإليها ال�ضري يف اخلفاء.

واحلرية  البالد،  بنعم  متمّتع  فاأنت  ت�ضاء،  مبا  وحتّدث  ت�ضاء،  كما  انطلق 
ُبها املدنية فال تظهر خ�ضنة وال طائ�ضة. معبودة اجلميع، ولكنها حرية تهذِّ

وباأدب راٍق خاٍل من االّدعاء الفارغ، وباحتام ال ت�ضوبه مبالغة، تعامل 
املراأة كيفما اجّتهت، واإنني اأقول، واأكاد ال اأ�ضّدق ذلك، باأنني اأقمت يف اإنكلتا 
�ضنتني مل اأ�ضمع فيهما كلمة تخد�ض االأذهان، ومل اأر نظرة توجه اإىل امراأة بف�ضول، 
وقد بقيت اأ�ضهًرا عديدة اأذهب �ضباح كّل يوم مقدار �ضاعة بالقطار الآخذ درو�ًضا 
اأ�ضّده يف ذلك الوقت، والقطارات مالأى  يف االإنكليزية، واالزدحام يكون على 
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بالفتيان والفتيات، كنت اأق�ضد دائًما مالحظة اآدابهم، فما كنت اأرى رجاًل اإال 
معه جريدته ي�ضتغرق يف قراءتها، وكّل فتاة تتلهى بجريدة م�ضّورة، اأو تفتح كتابًا، 
اأو تخرج من حقيبتها �ضغاًل تتابع حياكته بال�ضنارتني، حّتى ا�ضطررت اأن اأفعل 

مثلهم، واأهيئَّ كلَّ يوم �ضيًئا اأقراأه يف القطار.

وقد نالت االإنليزية من احلقوق العامة، ما ميكنها اأن ترفع راأ�ضها به تيًها 
اأمام االأمم، حّتى نالت موؤخًرا حّق االنتخاب على اإطالقه، ويبلغ عدد اللواتي 
لهّن حق الت�ضويت ح�ضب االإح�ضاء االأخري 922 832 14 امراأة، يف مقابل 

799 697 12 رجاًل.

وكنت كّلما راأيت الفتاة االإنليزية تتمّتع بنعم احلياة وافرة، اأمتّثل اجلهود 
التي بذلتها يف اأجيال متطاولة، لبلوغ هذه املرتبة الرفيعة، ولكن روؤيتها كانت تثري 
يف نف�ضي عاطفتني: كنت اأعجب بها واأغبطها ماأخوذة اللب بهذه القدوة احل�ضنة، 
ثّم كنت اأتاأمّل واأ�ضكو االإجحاف من دنيا حت�ضب علّي هذه االأيام التي اأحياها من 

العمر حياًة.

احلياة  بنعم  نتمّتع  باأن  االإرادة  قوة  لنا  فلتكن  ا�ضتطاع،  اأراد  ومن  قلت: 
وافرة، ولرنم النقب عن اأب�ضارنا وب�ضائرنا، ولن�ضرب عر�ض احلائط باأقوال اأمثال 
و�ضّنة  اهلل  كتاب  اإياها  خّولنا  التي  ال�ضرعية  حقوقنا  ولن�ضتعمل  املر�ضد،  �ضيدي 
ذلك  ون�ضائنا  لرجالنا  ويتم  حياًة،  العمر  من  نحياها  التي  االأيام  ت�ضبح  ر�ضوله، 

االأدب الرائع، فلي�ض غرينا اأوىل مّنا بتلك احلقوق وتلك احلياة، وذلك االأدب.



324 324
ال�سـفور واحلجـاب

اإّن اهلل اأنزل علينا القراآن لن�ضعد ال لن�ضقى لنتحّرر ال لن�ضتعبد، لُت�ضلح 
اأخالقنا ال لُتف�َضد.

ثّم قال ح�ضرة املر�ضد:

الوجه الثاين: »اإن ك�ضف النقاب �ضبب قوي للع�ضق، والقلوب جمبولة 
على رحمة العا�ضقني! واملراأة لرطوبة مزاجها وبرودة طبيعتها وكرثة حنانها كثرية 
االنفعال مما ت�ضاهده فاإذا راأت من العا�ضق اأحوال الع�ضق ظاهرة ودواعي الغرام 
يحّل  فهناك  الويل،  مّت  فقد  امليل  واإذ ح�ضل  لديه  ومالت  اإليه،  انك�ضرت  باهرة، 
الف�ضاد، ويختلط ن�ضب االأوالد، فيجب على املراأة �ضدل النقاب على وجهها، لئال 

ترى اأحوال العا�ضقني فتحمهم، وحتن عليهم، ومتيل لديهم، وتنك�ضر اإليهم«.

قلت: ال حول وال قوة اإال باهلل، وهو ح�ضبي ونعم الوكيل! ولكّني اأرجو 
من �ضيدي املر�ضد، اأن ال يقي�ض كّل الن�ضاء على ما راأى، اإذ يكون قيا�ضه قيا�ًضا 
مع الفارق. اإن هذا الوجه الذي بّينه، لي�ض من ال�ضرع ولكّنه معنًى مبتكر، اأتى 
به على ما يظهر �ضيدي املر�ضد بناًء على م�ضاهدته وجتاربه، وكان عليه اأن يجتنب 
قيا�ض من مل يجّرب على من جّرب، فال يرمي الن�ضاء كّلهن مبثل هذه االإهانة 

وفيها مف�ضدة لالأخالق.

ثّم قال:
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احليوان،  �ضائر  عن  االإن�ضان  به  امتاز  مّما  احلجاب  »اإن  الثالث:  الوجه 
فاالأ�ضف على العاقل، الذي يريد التّقي لبني نوعه، ويختار لهم ال�ضلة احليوانية، 
وجه  تلويث  طبعه،  لغباوة  يريد  اإن�ضان،  �ضورة  يف  حيوان  الأنه  األومه  ال  ولكّني 

االإن�ضانية، مبا انطوى عليه من ال�ضفات الذميمة«.

قلت: اإذن االأوىل ب�ضيدي املر�ضد، اأن يتحّجب وي�ضع النقاب على وجهه 
مثل الن�ضاء، ليمتاز به عن �ضائر احليوان، فالرجل اأجدر من املراأة بهذا االمتياز، الأّن 
عقله كامل، وعقل املراأة ناق�ض، كما زعم ح�ضرته يف جوابه الثاين على ال�ضوؤال 
الثاين يف الر�ضالة املذكورة، وهكذا اأقول: لكل من يقول اإنَّ حجاب املراأة لي�ض 
اإذن  اأقول له:  اإين  اإياها،  اإّنا هو دليل على احتام الرجل  بدليل على حتقريها، 
االأوىل بالرجل اأن يحرز مثل هذا الدليل على احتام املراأة اإياه، فيحتجب �ضاتًرا 

َة َعَلى ُكلِّ ُمَراء«. َم اجلنَّ وجهه. واإال فهو مراٍء فيما يقول: »اإنَّ اهلَل حرَّ

ثم قال:

الوجه الرابع: »لو اأرخى الرجل عنان املراأة، وجعلها ماي�ضة يف الطرقات، 
وتخالط  واملنتزهات،  البعيدة  االأماكن  اإىل  وتغدو  والو�ضيع،  ال�ضريف  تكّلم 
وحينئذ  النظام،  ويختل  التام،  امليل  يح�ضل  فرمّبا  ال�ضهوات،  اأرباب  ال�ضباب 
حتل الفرقة، وتكون االأوالد يف الطرق ممّزقة، وتقل مبة الرجل الأوالده، فينقطع 
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اأ�ضباب  اأمت  وما �ضاهاه، كان احلجاب من  العقم، فالأجل هذا  ويح�ضل  الن�ضل، 
االألفة وعدم الفرقة«.

وما  الله  يريده  ما  بني  ومقابلة  الطالق،  اإىل  خا�ضة  نظرات 
يفتون به

وقال ح�ضرة املدّر�ض املر�ضد، يف بيان احلكمة من وجوب ر�ضاء املراأة يف 
االقتان وعدم وجوبه يف الفراق، قال:

عّما  لهّن  املانع  واإّن  الن�ضاء،  اأخالق  �ضوء  من  هو  الفراق  �ضبب  اإن  »اأواًل:   
يرديهّن اإّنا هو الزوج، فلو علمت الن�ضاء اأن عقدة الطالق موقوفة عليهّن، لبا�ضرن 
فيختل  ال�ضقاق،  ويكرث  �ضاق،  على  الفتنة  فتقوم  خزية،  كل  وفعلن  رديئة،  كّل 
فلهذا كرثت  الدمار،  ويكرث  العار  فيثور حوله  القيام،  دعائم  وترتفع  النظام،  اأمر 
احلقائق  على  ك�ضف  من  ي�ضاهده  كما  الرذيلة،  بهذه  الرا�ضية  امللة  الفاح�ضة يف 

باالأ�ضفار، واطلع على اخلفايا مبطالعة الكتب التاريخية واالأ�ضفار«.

املراأة  االأثقال فقد �ضارت  املال، وحتّمل  ما بذل  بعد  الرجل  اإن  »ثانًيا:   
كاالأ�ضرية حتت حكمه بر�ضاها. ثّم اإذا اأراد رفع االإثارة عنها، وجعلها حّرة مطلقة، 
ور�ضي باخل�ضران، اأيقال اإن هذا ظلم وعدوان؟ بل كل من له م�ضكة عقل يحكم 

باإن�ضافه وعدم جوره واعت�ضافه«.
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قلت: يا �ضيدي املر�ضد، اإن بني ال�ضفور، واإطالق عنان املراأة على الوجه 
الذي تذكر، فرًقا عظيًما.

الطالق  عقدة  اأن  الن�ضاء  علمت  لو  املر�ضد،  �ضيدي  يا  تقول  وقلت: 
موقوفة عليهّن، لبا�ضرن كّل رديئة، وفعلن كّل خزية، فلهذا جعلت عقدة الطالق 
بيد الرجال، رادًعا للن�ضاء عن تلك املنكرات، والرادع للمراأة عّما يرديها اإّنا هو 

الزوج، كاأّنك تعني بذلك يا �ضيدي اأن لي�ض للمراأة من نف�ضها زاجر اأو رادع.

ويلوح يل يا ح�ضرة املر�ضد، اأّنك اأخطاأت يف تاأويل احلكمة، الأنه لو كان 
وفعل  الرديئة  مبا�ضرة  عن  الزوجة  ردع  الطالق،  حق  الزوج  اإعطاء  من  الق�ضد 
اخلزية، لق�ضت احلكمة نف�ضها، اأن تعطى الزوجة مثل هذا احلق، ردًعا للزوج من 
مبا�ضرة الرديئة، وفعل اخلزية، ما مل ير �ضيدي املر�ضد، اأن الرجال اإذا وردوا موارد 
الرديئة واخلزية، لي�ض عليهم من باأ�ض، ولي�ض ما يقت�ضي اأن تو�ضع الروادع وتقام 

دونهم املوانع.

الطالق يا �ضيدي املر�ضد، لي�ض نعمة من الزوج على زوجته، يفّك بها 
اأ�ضرها ويحّرر رقبتها كما ذكرت، الطالق يكرهه اهلل ويبغ�ضه، الطالق يهتّز منه 
واالأوالد.  والزوجة  الزوج  و�ضقاء  البيوت،  خّراب  الطالق  جالله،  جّل  عر�ضه 
واإّن م�ضبب الطالق زوًجا كان اأو زوجة، ملعون لدى اهلل واملالئكة وعند النا�ض 

اأجمعني.
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قال ر�ضول اهلل : »َما ِمْن �ضيٍء اأَْبَغ�ض اإىل اهلل َ ِمْن بْيٍت يخرُب 
يف االإ�ضالِم ِبالطالق«.

ِمَن  اإليه  اأَبَغ�ض  ُه اهلل  اأَحلَّ مِمَّا  �َضيٍء  ِمْن  »َما  وقال �ضلى اهلل عليه و�ضلم: 
اَلِق. واإنَّ اهلل ََّ َيلعن املطاَلق الذواق«. الطَّ

ِمنُه  َيْهَتزُّ  الَطاَلَق  فاإنَّ  ُتطلُقوا،  َواَل  جوا  »َتَزوَّ وقال �ضلى اهلل عليه و�ضلم: 
العْر�ُض«.

ن�ضوٍز  ِمْن  َزْوِجَها  ِمْن  اْختلَعْت  امراأة  َا  »اأميُّ و�ضلم:  عليه  اهلل  �ضلى  وقال 
َا َرُجل َخَلَع َزْوَجُتُه ِباَل �ضرورٍة َفَعَليِه  ا�ِض اأْجَمعنَي، َواأميَّ َفعَلْيَها َلعنُة اهلل واملاََلِئَكِة والنَّ

ا�ض اأَْجَمِعنَي«. َلْعَنُة اهلل واملاََلِئَكِة والنَّ

وقال �ضلى اهلل عليه و�ضلم: »اأَْو�ضاين جربائيُل بامْلَراأَِة حَتى َظنْنُت اأَنُه اَل 
َيْنَبغي َطالُقَها اإالَّ ِمْن َفاِح�َضٍة ُمبْيَنٍة«.

يَتَعدد  اأَن  الَعاِئَلة  َعلى  ُيْخ�َضى  َما  »اأَْخ�َضى  و�ضلم  عليه  اهلل  �ضلى  وقال 
اَلق«. ْفُوه الطَّ ر �ضَ واُج واأْن ُيَعكَّ الزَّ

اإن يف هذا احلديث ال�ضريف، عربة ملن اعترب، اإن النبي ، خاف على 
العائلة من اأمرين: تعّدد الزواج على االإطالق، والطالق اأن يعّكر �ضفوه، فمتى 
درجة  اأي  اإىل  اأدركنا  الطالق،    ور�ضوله  تعاىل  اهلل  كره  درجة  يف  هنا  تاأّملنا 
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يكرهان تعّدد الزوجات، وقد عّلق اهلل تعاىل حتليله، على حد امل�ضتحيل، اأال وهو 
متام العدل، واأيّن ميكن ذلك.

قال الكاتب االجتماعي ال�ضهري اإ�ضماعيل �ضربي با�ضا:

  اأن قوًما جاوؤوا اإىل ر�ضول اهلل ، ويف حديث عبادة بن ال�ضامت
َيِة اهلل،  فقالوا: اإن اأبانا طّلق امراأته األًفا، فقال : »َبانْت امَراأتُه ِبَثاَلٍث يف مع�ضِ

َوَبقَي ِت�ْضعَمائة َو�َضبعة َوت�ْضُعوَن وْزًرا يِف ُعُنِقِه اإىل َيْوِم الِقَياَمِة«.

اَلُق«. وقال : »اأَْكَرُه املَُباَحاِت ِعْنَد اهلِل الطَّ

ويف حديث ممود بن لبيد - رحمه اهلل تعاىل، اأن رجاًل طلق امراأته ثالًثا 
بني يدي ر�ضول اهلل ، فقام النبي  مغ�ضًبا فقال: »اأَتْلَعُبوَن ِبِكَتاِب اهلل َتَعاىل 

واأَنَا بنْيَ اأَْظُهِرُكم«.

هذه هي اأيها ال�ضادة وال�ضيدات، اإرادة اهلل  يف الطالق، وهذه هي 
اأحاديث ر�ضوله . اأفبعد هذا يجوز لك يا �ضيدي املر�ضد، اأن حت�ضب الطالق 
ا لها من اأ�ضره، واإعتاًقا من رقه، لو كان االأمر  اإح�ضانًا من الزوج اإىل زوجته، وفكًّ

يا من تــــزّوج باثنتـني اأال اَتئــــــد
ما العــــدل بني ال�سـرتني مبمـــكٍن

اأوقعت نف�ســــك ظاملًا يف الهــاوية 
لو كنت تعـــــدل ما اأخذت الثانية
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كذلك، ملا اأبغ�ضه اهلل وملا لعن �ضبحانه وتعاىل الطالق، وملا اهتز عند لفظ الطالق 
ال  اهلل  يحّبه  اأمر  الرقبات  فتحرير  جالله،  جّل  ال�ضماء  يف  عر�ضه  االأر�ض  على 

يبغ�ضه.

اأّما احلكمة يف اإباحة اهلل الطالق، مع كرهه اإياه فهي كما ياأتي:

ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   نثڈ   العزيز:  كتابه  يف  تعاىل  اهلل  قال 
ک   کمث  ]الروم/ 21[. فالنكاح نعمة من عند اهلل تعاىل على عباده. 

اأّما الطالق فهو كفرانها وكفران النعم حرام.

اإن اهلل يبغ�ض الطالق، الأن فيه كفران النعمة، وخراب البيوت، وحّلله 
كما ذكر يف املب�ضوط ل�ضم�ض الدين ال�ضرخ�ضي - رحمه اهلل تعاىل - الأن معنى 
النعمة يتحقق عند موافقة االأخالق، فاأّما عند عدم موافقة االأخالق، فا�ضتدامة 
النكاح �ضبب المتداد املنازعات، فكان الطالق مباًحا للتق�ضي عن عهدة النكاح، 
الزوج  من  اأحيانًا  يظهر  اخللق  �ضوء  اأن  يخفى  وال  االأخالق،  موافقة  عدم  عند 

واأحيانًا من الزوجة.

وقال االإمام الغزايل يف االإحياء: واإّنا يكون الطالق مباًحا اإذا مل يكن 
اإال بجناية من  الغري  اإيذاء  يباح  اآذاها. وال  بالباطل، ومهما طّلقها فقد  اإيذاٌء  فيه 

جانبها، اأو �ضرورة من جانبه. قال اهلل تعاىل:  نث ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  
ڃمث ]الن�ضاء/ 34[.
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ِمَن  اهلل  اأْعَطاُه  اْمَراأَته  ُخلِق  �ضوِء  َعَلى  رَبَ  �ضَ »َمْن   : اهلل  ر�ضول  وقال 
رَبْت َعَلى �ضوِء خُلِق َزْوِجَها اأَْعَطاَها  االأَْجر مثَل َما اأَْعَطى اأَيوَب َعَلى َباَلِئِه، وَمْن �ضَ

اهلُل ِمثَل َثَواِب اآ�ضية اْمَراأِة ِفْرَعوَن«.

�ضادتي و�ضيداتي:

ال عجب من تاأويل ح�ضرة املر�ضد، وقد عّد بع�ض فقهائنا الرابطة العيلية 
التي هي اأقد�ض الروابط الب�ضرية، اأوهى من خيط العنكبوت، ذلك مع ما �ضمعوا 
و�ضمعنا من اأحاديث نبّينا  ومن كره اهلل تعاىل لتلك الرابطة اأن ُتفّك، واهتزاز 

عر�ضه للمراأة اأن تتك.

اإنهم �ضّهلوا اأمر الطالق حتى فهموا، اأنه يقع �ضواء كان الزوج يف لفظه اإياه 
طائًعا، اأو مكرًها، اأو العًبا، اأو هازاًل، اأو �ضكران، اأو خمطًئا.

قالوا اإنه يقع ولو بلفظ ي�ضمع، كاأنه مركب من طلق، ولو مل يكن لالفظه 
يف الطالق نية. بل لو كان ذلك اللفظ يكتب ب�ضور متنوعة، ملعاٍن خمتلفة لي�ض 
منها الطالق حتى ولو كان الزوج يجهل الل�ضان العربي فال يفهم معنى الطالق.

فقد جاء يف الفتاوى الهندية: رجل تركي قال المراأته، تراتالق، وهي 
اأو تالك. فيقع  اأو طالك،  اأو طالغ،  اأو تالغ،  اأ�ضكال تالق،  تكتب على خم�ضة 
الطالق على املراأة ولو تعّمد الزوج وق�ضد اأال يقع، واإن قال: اأردت به الطحال 
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وما اأردت الطالق فال ي�ضّدق، ولو كان لفظ تالق بالتاء والقاف، اأو تلك بالتاء 
والكاف، معناه يف التكي الطحال.

وقد جاء فيها: قال لزوجته اأنت طالق ومل يكن يفهم معنى طالق فتطلق.

قلت: يظهر اأن القاعدتني ال�ضرعيتني )االأمور مبقا�ضدها( و)العربة املقا�ضد 
واملعاين ال لالألفاظ واملباين( مرعيتان اإال يف االأمور التي ت�ضقى فيها الن�ضاء، ولو 

نال ال�ضقاء اأزواجهّن واأوالدهّن معهّن.

وقلت: اإن نظر بع�ض فقهائنا اإىل االألفاظ دون املعنى، وح�ضر اهتمامهم 
فيها ال فيه، عّودهم النظر اإىل اجل�ضد دون الروح، وح�ضر اهتمامهم فيه ال فيها.

وجاء يف الفتوى املذكورة، اأراد اأن يتكّلم بكالم، ف�ضبق ل�ضانه بالطالق، 
فالطالق واقع.

عمرة  ل�ضانه  على  فجرى  زوجاته،  من  زينب  يطّلق  اأن  اأراد  فيها:  وجاء 
فتطّلق عمرة.           

وجاء فيها: رجل له امراأتان، ا�ضم اإحداهما زينب وا�ضم االأخرى عمرة، 
قال  ولو  املجيبة  طّلقت  ثالًثا،  طالق  اأنت  فقال:  فاأجابته عمرة،  زينب،  يا  فقال: 

نويت زينب، طّلقتا، هذه باالإ�ضارة وتلك باالعتاف.
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وقد تو�ّضعوا يف االأمر لت�ضهيل فّك الروابط العيلية، اأكرث مّما ذكرت فقد 
بك�ضر  طاِل  اأنت  فقال  طالق،  من  القاف  »لو حذف  املذكورة:  الفتاوى  جاء يف 

الالم وقع الطالق«.

ملا  اهلل  له كره  الطالق، فخطر  بلفظ  ابتداأ  الزوج،  واإذا كان ذلك  قلت: 
يفعل، فندم وتاب و�ضكت عن اإكمال لفظه، اأيح�ضن اأن نكمل نحن اللفظ عنه، 

فنظلمه، ونظلم زوجته، ونخرب بيته ون�ضّتت عيلته؟

عر�ضه؟  واهتزاز  وبغ�ضه  اهلل  كره  ي�ضتوجب  فمن  نحن ذلك،  فعلنا  واإذا 
اأذلك التائب النادم، ال�ضاكت عن اإكمال لفظه، اأم ذاك املفتي الذي اأكمله؟

والأجل كرثة التو�ّضع، رّجحوا عنه تعار�ض االأقوال، القول الذي تفّك به 
الروابط العيلية، فجاء يف الفتاوى املذكورة، من �ضرب من االأ�ضربة املتخذة من 
احلبوب والع�ضل، ف�ضكر وطّلق، ال يقع عند اأبي حنيفة واأبي يو�ضف، ويقع عند 

ممد، وُيفتى بقول ممد.

االأعظم  االإمام  على  يرّجح ممد  ملاذا  بقول ممد؟  يفتى  ملاذا  قلت: 
النعمة،  كفران  واإحداث  البيوت  خراب  يف  اخلري  وهل  مّتفقني؟  يو�ضف  واأبي 
يكرهه اهلل ويبغ�ضه، ويهتّز له عر�ضه جّل جالله؟ اأم اأنه يرجح قوله الأنه ينتج يف ما 

ينتج �ضرًرا و�ضقاًء للن�ضاء؟
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ي�ّضرا   ، ور�ضوله    اهلل  اأن  وال�ضيدات،  ال�ضادة  اأيها  ترون  وقلت: 
فع�ّضر  تي�ضرًيا.  وقواها  حوا�ضها  وت�ضتعمل  وجهها،  وتك�ضف  تتعّلم،  اأن  للمراأة 

بع�ضهم عليها ذلك كله تع�ضرًيا.

املراأة  اأنهما، جّل جالله، و�ضلى اهلل عليه و�ضلم، ع�ّضرا طالق  وكذلك 
عليها  ت�ضييًقا  تي�ضريه  يف  راأوا  اأنهم  اإذ  تي�ضرًيا.  طالقها  بع�ضهم  في�ّضر  تع�ضرًيا 

وتع�ضرًيا.

و�ضّنة    اهلل  كتاب  اإىل  نرجع  اأن  قراأنا.  ما  بعد  �ضادتي  يا  يجب  اأفال 
اإليها  اأقوال الفقهاء، التي حتكم الرابطة العيلية، ون�ضم  اأن نرجح  اأو   ، ر�ضوله 
بع�ض قيود قانونية توافق الكتاب وال�ضنة، فيكون لنا اأحكام حكيمة، ال ت�ضّبب 
عمار  بل  عر�ضه جّل جالله،  واهتزاز  اهلل  وكره  العيالت  و�ضقاء  البيوت  خراب 

البيوت، و�ضعادة العيالت ور�ضاء اهلل.

لي�س ال�ضفور من م�ضببات الطالق، بل احلجاب من م�ضبباته
�ضيدي  قول  اإىل  اأرجع  اإ�ضهابًا،  املو�ضوع  عن  هذا  خروجي  يعد  ولئال 
املر�ضد، اإن ال�ضفور يوجب الفرقة وجعل االأوالد يف الطرق ممّزقة، وانقطاع الن�ضل، 
وح�ضول العقم، واإن احلجاب من اأمت اأ�ضباب االألفة وعدم الفرقة. فاأقول: ذكرت 
يف ما�ضراتي، اأن الن�ضل عندنا ال يتزايد يف تزايده يف بالد ال�ضفوريني، الذين 
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قّل  الذين  امل�ضلمني  وا�ضتولوا على  اأتوا  اأر�ضهم على رحبها، حتى  بهم  �ضاقت 
ن�ضلهم، وعلى اأرا�ضيهم التي اأم�ضت وا�ضعة عليهم.

واأقول: دّل اإح�ضاء الطالق الر�ضمي ملدينة القاهرة، يف مدة ثماين ع�ضرة 
منهّن  يطّلُق  زوجات،  اأربع  كل  اأّن  على  �ضنة 1315،  اإىل  �ضنة 1298  من  �ضنة 
ثالث وتبقى واحدة، ودّل االإح�ضاء العام لعدد الطالق والزواج الذي ح�ضل يف 
القطر امل�ضري عامة يف �ضنة 1898 اأنه ح�ضل يف القطر، مائة وع�ضرون األف زواج، 
وثالثة وثالثون األف طالق، اأي ظهر من االإح�ضاء املذكور اأّن كّل اأربع زوجات 
والقاهرة  ا  عامًّ القطر  بني  الفرق  هذا  و�ضبب  ثالث.  ويبقى  واحدة  منهّن  تطّلق 
اللواتي  واالأرياف  القرى  ون�ضاء  القاهرة مّجبات،  ن�ضاء  اأّن  عن  نا�ضٌئ  وحدها، 
يوؤّلفن االأكرثية ال�ضاحقة �ضوافر. وهذان االإح�ضاءان ا�ضتخرجهما من �ضجالت 
املحاكم ال�ضرعية ح�ضرة عامر اأفندي اإ�ضماعيل، املوظف بنظارة احلقانية، واملنتدب 
للم�ضلح  املراأة  حترير  كتاب  يف  مذكور  هو  ما  على  الكربى،  ال�ضرعية  باملحكمة 
الكبري قا�ضم اأمني. اأّما عند االأجانب، الذين قال عنهم ح�ضرة املر�ضد، اإنهم برذيلة 
ال�ضفور را�ضون، فال نرى عندهم فراًقا اأو طالًقا اإال ما ندر. ولنا �ضاهد من اإخواننا 
ا. اإن ذلك  غري امل�ضلمني ال�ضافرة ن�ضاوؤهم، ظاهر اأمامنا. فالطالق عندهم نادر جدًّ
اأ�ضباب  اأمت  من  املر�ضد  قال ح�ضرة  كما  يكن  احلجاب مل  اأن  على  يدل  مّما  كّله 
ح�ضرته،  ذكر  كما  يكن  مل  ال�ضفور  اأن  على  يدل،  مّما  بل  الفرقة،  وعدم  االألفة 
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ليختل منه النظام، وحتل الفرقة، ولتكون االأوالد يف الطرق ممّزقة ولينقطع الن�ضل 
ويح�ضل منه العقم.

واأقول: مهما اجتهد �ضيدي املر�ضد، لن يريه اهلل يف �ضت وجه املراأة وجًها 
لل�ضواب اأو دلياًل لل�ضحة، اإذ اأن �ضت وجهها مل ُينب على الكتاب اأو ال�ضنة، اأو 

على دليل فقهي �ضحيح، اإّنا بني على عادة فا�ضدة، واملبني على الفا�ضد فا�ضد.

تتمة املعار�ضات والردود

ثّم قال:

الوجه اخلام�ض: »اإن املراأة �ضاكرة لرجلها، واقفة باخلدمة بني يديه وكلما 
اأو  الن�ضاء  اأجربنا  فلو  مرغوبة،  اأنها مبوبة، ويف جمالها  ازداد يف حتّجبها علمت 
اأبحن لهّن اخلروج اإىل املكاتب واالأ�ضواق، الختّل اأمر االرتقاق، وهو تدبري املنزل، 
االأمر  لكّن  االإ�ضعاد،  وقّل  االأوالد،  و�ضاعت  االأطفال،  وتربية  االأزواج،  وخدمة 
املعقول، اأن يكون الويل اأو املحرم، يعّلمها يف وقت فراغها ما يكون �ضبًبا ل�ضعادتها 
حااًل وم�ضتقباًل، وذلك هو االأمر امل�ضروع، ويف العقول ال�ضليمة مطبوع، واهلل يقول 

احلق وهو يهدي ال�ضبيل«.

�ضيدي  واأين  نحن  اأين  بواٍد«  والعذول  بواٍد  »نحن  واح�ضرتاه!  قلت 
املر�ضد! هو يريد اأن يحّجبنا حتى عن املدار�ض واملكاتب، يريد اأن نقت�ضر يف تعليم 
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امل�ضلمات على تعليم الويل واملحرم اإياهّن، يف وقت فراغهّن، ويقول هذا هو احلق 
الذي اأراده اهلل، ويريد اأن يهدينا اإىل �ضبيله. هكذا يريد اأن يفهم �ضيدي املر�ضد، 
تلكم االآيات الكرمية واالأحاديث ال�ضريفة التي �ضياأتي ذكرها يف معار�ضة ال�ضيخ 
املحتم  الويل  املر�ضد،  �ضيدي  كان  واإذا  العلم.  بفري�ضة  يتعّلق  فيما  االأزهري، 
امل�ضكينة  تلك  تتعّلم  اأن ال  وامل�ضلحة،  العدل  االأخالق، فهل من  فا�ضد  جاهاًل 

اإال اجلهل والف�ضاد؟

واقفات  وا�ضتعبادنا  بنا،  اال�ضتبداد  ق�ضد  بالدين  متويًها  كفانا  قلت:  ثّم 
باخلدمة، بني اأيدي اأمثال �ضيدي املر�ضد، خالًفا للدين ولنامو�ض الطبيعة.

للن�ضاء  األي�ض  املر�ضد؟  �ضيدي  يا  والدين،  والعلم،  العقل،  اأدلة  اأهذه 
واإذا  فيهّن؟  ويرغبوا  رجالهّن  اإىل  ليحببهّن  اجلمال،  غري  الدنيا  يف  ما  ن�ضيٌب 
ذهب اجلمال فماذا يبقى لهّن؟ اأو ما من دليل للرجال امل�ضلمني على احلب اإال 
التحجيب؟ اأو لي�ض لرجال ال�ضوافر اأدلة يوؤّيدون بها حّبهم لن�ضائهم؟ وهل االآباء 
يرغبون  وال  واأخواتهم،  واأّمهاتهم  بناتهم  يحبون  ال  امل�ضلمون،  واالأخوة  واالأبناء 
فيهّن، مامل يكّن جميالت؟ والف�ضيلة يا �ضيدي املر�ضد ال�ضرف، النامو�ض، كرم 
اخللق، العفاف، احلياء، االإباء، الوفاء، االإخال�ض، عّزة النف�ض، اأدب القلب، اأدب 
النزاهة،  االأمانة،  القول،  ال�ضراحة يف  ال�ضدق،  الهّمة،  علو  اهلل،  الل�ضان، خوف 
اال�ضتقامة، الراأفة، احللم، الوقار، الر�ضانة، االعتدال، الرب، التقوى، الطاعة، ح�ضن 
هذه  اأكّل  العام،  اخلري  حب  االأمة،  مبة  الوطن،  مبة  االأهل،  مبة  التدبري، 
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الف�ضائل ال �ضيء؟ اأو ال ت�ضتحّق الن�ضاء من اأجلها �ضيًئا من احلب اخلال�ض لهّن، 
ومن الرغبة فيهّن؟ اأم اأن تلك الف�ضائل كّلها من خ�ضائ�ض الروح ال تهّمك، بل 

اإّنا الذي يهّمك جمال اجل�ضد وحده؟

اأن تربز الدليل  واإن كان احلجاب دليل احلب، فلماذا ال ت�ضمح للمراأة 
على حّبها رجلها بتحجيبه، كما اأبرزه هو بتحجيبها؟

اأََواَل تفهم املراأة من حتجيبها، عدا الرغبة فيها من اأجل اجلمال، �ضعف 
الثقة بها، كاأنا رجلها يراها عارية من ف�ضائل النف�ض التي ت�ضونها من الزلل؟

خطابي االأخري اإىل ال�ضيخ وفيه بحث عن تلك اللعبة:

»اأنا اأعمى ما ب�ضوف اأنا �ضّراب ال�ضيوف«

ما هذا يا �ضيدي؟ ما هذه احلجج واالأدلة ال�ضاذة؟ كنَت يف غنى عنها، لو 
وجدت يف الكتاب اأو يف ال�ضّنة حّجة تديل بها؟ ما هذه التعبريات الغريبة! يوّرث 
احل�ضرات - يجلب الزفرات - اأعظم العذاب - اأ�ضّد االكتئاب - اأرباب الغلمة ال 
يهجعون - رحمة العا�ضقني - حنْت عليه - مالت لديه - انك�ضرت اإليه - ح�ضل 
بارق - عنق  ن�ضب االأوالد - �ضيف  الف�ضاد - اختلط  الويل - حّل  مّت  امليل - 

مارق - جرائد - مالحد!؟.
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نفو�ضنا  لتعزيز  علينا  تلقيها  اأن  ناأمل  التي  االأخالق،  درو�ض  هي  اأهذه 
ومناعتها وكربها يا �ضيدي املر�ضد؟

اأهذه  اأختك؟  اأخالق  اأهذه  بنتك؟  اأخالق  اأهذه  اأّمك؟  اأخالق  اأهذه 
اأخالق زوجتك؟ اأهذه اأخالق املراأة امل�ضلمة؟ اأهذه اأخالق االأم؟ اأِمن االأخالق 

اأن ت�ضند اإليها هذه االأخالق؟

      

اأين اأنت يا �ضيخنا ممد عبده؟ اأين اأنت؟ رحم اهلل ترابك، اإّنك لواقع 
فيما خفت منه.

اأهذه هي تعاليمك يا �ضيدي املر�ضد، ب�ضاأن احلث على العلم؟ اإيّن اأريد 
علًما ال األقابًا وال عمامة.

�ضببت،  ومهما  �ضتمت،  مهما  املر�ضد،  �ضّيدي  يا  قولك  اأّتبع  لن  اإيّن 
ومهما رميت باالإحلاد، اإيّن �ضاأعلوا واأعلو حتى ال اأ�ضمع ما تقول، بل اإيّن ال اأتبع 
اإال ما قاله اهلل ، وما قاله ر�ضول اهلل  واالأح�ضن ما قاله االأئمة العظماء، 
واالإمام االأعظم اأبو حنيفة. اإن قوله: »وجه املراأة لي�ض بعورة« ال يزال ن�ضب عيني، 
مكتوبًا على لوح احلق باأحرف من نور، فال ترِم باالإحلاد من يعت�ضم بكتاب اهلل 
واإنني  واأنت مدر�ض يف ح�ضرته،  االأعظم،  االإمام  قول  يقول  ر�ضوله، ومن  و�ضّنة 

تكن فــــــال  خطـــــبت  الفتاةواإذا  �ســـــــرف  على  خطًبا 
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لن اأقت�ضر على الوا�ضطة يف تعقل اأ�ضول الدين، واختيار اأح�ضن االأقوال مّما قاله 
اأعاظم االأئمة؟

ويحقق  العني،  تر  مل  ما  اإليها،  بالركون  خليقة  غري  زماننا  يف  فالوا�ضطة 
العقل، ويطمئن القلب.

اأنت خائف من علم املراأة يا �ضيدي املر�ضد، اإّنك تخاف من ك�ضف الغطاء 
عن قلبها، كما تخاف من ك�ضف النقاب عن عينها، لتبقى عمياء قلًبا وعيًنا، اآلٌة 

�ضماء يف يدي اأمثالك.

اإّنك حتّب ا�ضتعباد املراأة، وال ت�ضاأل عّما نتج وينتج من ا�ضتعباد الغري اإّيانا، 
مادامت هذه حالتنا العقلية. يجب على امل�ضلمني اأن مي�ضوا اإىل االأمام، فال تثقل 
عليهم من علمك يا �ضّيدي. مل يقل االأغيار: »اإّن االإ�ضالم مانع من التقي« لوال 
مثل ما اأحتفتنا به من اأقوال �ضاذة، واإيّن اأذكرك على كّل حال يا �ضيدي املر�ضد، 
الالعب بال�ضيف البارق، يف عنق املارد، ومل يبق بارًقا بل عاله ال�ضداأ، احلديث 
لذوي  الكفاية  كتاب  وقد جاء يف  َكَفْر«.  فقد  ُموؤِمًنا  َر  َكفَّ »َمْن  القائل:  ال�ضريف 
اأنه كافر يرتد فيبطل نكاحه وحتّرم ذبيحته، وال  اإذا قال م�ضلم مل�ضلم  اأنه  العناية، 
ي�ضلح نكاحه، وال ي�ضتقر له ملك، وال يرث وال يورث، ويحبط عمله ويخّلد يف 

النار اإن مات، قبل اأن يتوب.
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فخّفف من غلوائك يف ا�ضتعمال �ضيف املروق واالإحلاد، العًبا به مييًنا و�ضمااًل.

يجوز يف خطورته  ا، ال  اأمًرا جدًّ اأ�ضبح  الدنيا،  اليوم يف  البقاء  تنازع  اإّن 
ياأخذ  االأوالد.  يلعبها  لعبة  املر�ضد  �ضّيدي  يا  ذكرتني  الأنك  هذا  اأقول  اللعب، 
اأحدهم بيده خ�ضبة، وي�ضع على عينيه �ضًتا ليكت�ضب جراأة، ويجول يف ال�ضاحة 
ا تلك اخل�ضبة هّز ال�ضيف قائاًل: »اأنا اأعمى ما ب�ضوف اأنا �ضّراب ال�ضيوف« فتفّر  هازًّ
االأطفال خوًفا منه، وهم بني �ضاحك وباٍك حّتى تخلو له ال�ضاحة فتنتهي اللعبة.

يا  َرقَّ اأن تفهم يا �ضيدي، اأن العلم احلديث، وحرية التفكري،  ينبغي لك 
عقول الن�ضاء وعقول الرجال، عن احلالة التي تكون فيها عقول االأطفال، اإن حالة 
لرفع  العواطف،  يزيد يف حتريك  ملّا  يا �ضّيدي،  ر�ضالتك  راأيناه يف  الذي  علمك، 
فقهاء  ون�ضاء،  والتجّدد، رجااًل  والعمل اجلد  العيون،  العقول وعن  الغ�ضاوة عن 

وغري فقهاء، الأنه اإذا جتّدد �ضنف واحد مّنا، بقي االآخر يف ثوب االأمة رقعة.

يف  عناًء،  يتكّلف  اأن  ال�ضرعي،  العلم  اإىل  ينت�ضب  من  كّل  على  يجب 
تعّقل �ضرع اهلل وحكمته تعاىل يف اآياته، وينظر اإىل حال الزمان وموجباته، فيبّدل 

احلكمة وال�ضداد، من �ضيف الرمي باالإحلاد.

اأيجوز لنا بعد، اأن ن�ضتعمل »بارودة بفتيل« جتاه البواريد والقنابل واملدافع 
البعيدة املرمى؟ وهل يجوز اأن ن�ضتعمل النوق واجلمال، جتاه الدبابات والطيارات 
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وال�ضيارات امل�ضّفحة؟ اأيجوز لنا اأن نوؤثر اجلهل على العلم، والظلم على العدل، 
والباطل على احلق، واال�ضتعباد على احلرية، واحلجاب على ال�ضفور؟

االأتراك  ونرمي  االإ�ضالم،  من  القرى  اأهل  كّل  نرمي  اأن  لنا  يجوز  وهل 
عّدة،  �ضنني  وبعد  واالإحلاد؟  املروق  ب�ضيف  واالأفغان  وطا�ضقند  �ضمرقند  واأهايل 
نقابهّن  عن  تعاىل،  الإرادته  وفًقا  م�ضتغنيات،  �ضوافر  امل�ضلمات  كّل  ترى  عندما 
ب�ضرفهّن، وحيائهَن، وعفافهَن، وعزتهَن؟ ماذا تقول؟ هل تعّدهّن كلهّن ملحدات؟ 
اإن هذه الفكرة ال�ضاحلة، زرعت يف قلوب االأمة، فال بد لها من اأن تثمر ويعّم زرعها 

واإنتاجها. اإّن مرماها �ضعادة االأمة والبقاء يف التنازع واإّنا البقاء لالأ�ضلح.

معار�ضة ال�ضيخ اإبراهيم القاياتي االأزهري

بدع يجور بها على الن�ساء

�ضادتي و�ضّيداتي:

القاياتي  اإبراهيم  ممد  ال�ضيخ  الفا�ضل  العالمة  اأن  اأي�ًضا  بلغني  لقد 
�ضيخ رواق الق�ضتبية يف االأزهر ال�ضريف، ن�ضر ر�ضالة مطّولة �ضّماها: »ر�ضالة ال�ضنة 

والكتاب يف حكم التبية واحلجاب« فجلبتها اآملٌة اأن اأرى فيها نور هدى.

و�ضّد ما ده�ضت ملّا راأيت فيها ما راأيت، راأيت اأنه بالغ اأكرث من غريه يف 
التمويه وجمع البدع لظلم املراأة.
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راأيت اأنه ومن ا�ضت�ضهد باأقوالهم، جاروا عليها جوًرا مل يجره ظامل على 
مظلوم.

اإنهم اأرادوا اأن يح�ضروا يف املغزل علم املراأة امل�ضلمة.

اإّنهم حّرموا عليها كّل علم غري الغزل حتى الكتابة، وتو�ّضعوا معها كرًما 
ولطًفا اإىل ما هو مبعنى الغزل.

يجعلوا حجابها  اأن  اأرادوا  بل  والنقاب حجابًا،  باملالءة  يكتفوا  اإنهم مل 
ُجُدر خدرها ال تخرج منه اإال اإىل قربها.

اإنهم مل يكتفوا ب�ضد طرق عقلها اأي حوا�ضها بالنقاب املظلم، بل اأرادوا 
اأي�ًضا اأن ي�ضّدوا حينما تتكّلم فمها بيدها تغليًظا ل�ضوتها خوف الفتنة.

اإنهم مل يكفهم اأنهم منعوا تكّملها العقلي واالأدبي يف جمتمعات الرجال 
والن�ضاء لتكت�ضب من علمهم، واأحاديثهم، وجتاربهم يف العامل، بل منعوها اأي�ًضا 
فال  االأجانب،  كالرجال  معها  امل�ضلمات  غري  عاّدين  امل�ضلمات،  وغري  جتتمع  اأن 
ظفرها  قالمة  ولو  �ضيًئا  منها  يرين  اأو  �ضوتها،  ي�ضمعن  اأو  وجهها،  يرين  اأن  يجوز 

املرمية، اإال اإذا كّن اإماء وجواري عندها.

كّل ذلك الإعماء ب�ضرها وب�ضريتها، كّل ذلك الأمور ج�ضمانية ال �ضاأن 
للروح فيها.
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اأمري ال�ضعراء ي�ضف امل�ضلمات

�ضادتي و�ضّيداتي:

تهّن. لي�ض هذا من �ضاأن امل�ضلمات ولي�ضت هذه �ضنَّ

اأتريدون اأن تعرفوا امل�ضلمات كيف كن؟ فلن�ضمع اأبيات من اأمري ال�ضعراء. 
قال فيما قال:

لـــــم اهلل  ر�ســــــول  هـــــذا 
العــــــلم كـــــان �سـريعـــــة
ر�سن التجــــــــارة وال�ســــيا
ولقـــــــــــد َعِلَمْت بنـــاتـــه
الـــد متـــــالأ  �سـكينة  كانت 
ـّرت وف�ســـــ احلديث  روت 
االإ�ســــالم تنطق وح�ســــارة 
بغــــــــداد دار العــــــــــاملـا
اأمــيـــــــــة حتت  ودم�ســق 
منــني اأنــــــدل�س  وريـــــا�س 
فــي اأنبتهـــــــــــــّن  اهلل 

املوؤمنات حقـــوق  ينق�س 
املتفقــــهـــات لن�ســـائــــــــه 
االأخريات وال�سوؤون  �ســــــــة 
الزاخرات العـــــلوم  جلــــج 
بالـــــرواة وتهـــــــــزاأ  نيــا 
البّينات الكـــــــــتـاب  اآي 
امل�ســلمات مكـــــــــان  عن 
املتـاأّدبات ومنــــــــــــزل  ت 
النابغـــــات الن�ســـــــــاء  اأّم 
ال�سـاعرات الكـاتبـــــــــــات 
النبــــــــات خـري  طاعـــاته 
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براهيني على وجوب تكمل املراأة يف املدر�ضتني: املدر�ضة والعامل

البحث  اأكرثوا  فقد  م�ضايخنا،  بع�ض  قلت  �ضئت  واإن  رجالنا  بع�ض  اأّما 
الباطل عن النق�ض يف عقل املراأة امل�ضلمة ودينها، حّتى كادوا ي�ضّدقون اأنف�ضهم 

يف الباطل، ورموها بكل �ضهم من جعبة االمتهان والظلم.

واإيّن قبل اأن اأبنّي لكم حججهم على عدم جواز تعليمها، اأبنّي حججي 
لوجوبه يف املدر�ضتني: املدر�ضة والعامل. اأ�ضردها واعذروين اإن اأكرثت منها، فهي 

درر والآلئ، من كتاب اهلل و�ضّنة ر�ضوله. وهل ت�ضتكرث الالآلئ والدرر؟

اإّن اأّول ما اأنزل اهلل تعاىل على نبّينا مّمد :نث چ  چ  چ  ڇ  
ک    ک   ک   ک     . ڑ       ژ   ژ     . ڈ   ڎ    ڎ     . ڌ   ڍ   ڍ   ڇ     . ڇ  

گمث ]العلق/ 1 - 5[.

مــن الفتيــــــان  فـــــي  يبثثن 
اأتــى ما  اأطيب  فاأتــــــــني 
ومـــــــــاوؤها ووجوههــــــّن 

والثبات ال�ســــــــجاعة  روح 
وال�سفــات املنــــــاقب  زهــر 
املتجّمالت على  �ســــــــــرت 
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فهل يجوز يا اأيها العلماء، القائمون �ضّد تعليم املراأة، اأن ينكر على املراأة 
امل�ضلمة اأنها اإن�ضان فتحرم تعليم رّبها الكتابة بالقلم؟ وهل ميكن رد اأقوالكم يا اأيها 

العلماء اإىل كتاب اهلل؟

يا اأ�ضداد تعليم املراأة وخ�ضومها، اإيّن �ضرعت اأبنّي حججي، وهي اآيات 
كتاب اهلل واأحاديث ر�ضوله . فالنور ظاهر �ضاطع من تلكم االآيات واالأحاديث 
هي  بالتي  وليجادل  والربهان،  باحلجة  منكم  القادر  فليظهر  عينني.  ذي  لكل 
اأح�ضن، وليتك الرمي باملروق واالإحلاد اإىل جانب، اإنه حجة ال�ضعيف يف الروح.

يا خ�ضوم املراأة، اإن من يعت�ضم بكتاب اهلل وب�ضّنة ر�ضوله لن يكون ملحًدا. 
اإّن من ي�ضعى للتكّمل اأدبًا وعقاًل لن يكون مارًقا. اإن من يغّذي روحه بالعلم لن 
يكون مارًقا. واأن تعّدوا كّل من �ضلك هذا الطريق مارًقا اأو ملحًدا، فقد عك�ضتم 

االآية، وراأيتم امللحد واملارق موؤمًنا، واملوؤمن ملحًدا ومارًقا.

اأن  اأحق  فهما  ر�ضوله.  و�ضنن  اهلل،  كالم  النا�ض  ُعوا  َتبِّ املراأة،  خ�ضوم  يا 
بعا، وال جتتهدوا يف اأن تتبعوهم اأقوااًل وتاأويالت تخالفهما. ُيتَّ

وال يخفى اأن اهلل قد اأظهر يف هذه االآيات اأن نعمته االأوىل على االإن�ضان 
َرُم املراأة نعمة اهلل عليها؟ خلقه اإياه، ونعمته الثانية تعليمه ماال يعلم، فلماذا حُتْ
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ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ   گ   نث  تعــاىل:  وقــال 
ہ   ہہ   ۀ   ۀ   نثڻ    و   ،]49 ]العنكبوت/  ڱمث 

ہ  ھ  ھ     مث  ]العنكبوت/ 43[.

فلماذا حترم �ضدور الن�ضاء اآيات اهلل وقلوبهن اأن تعقل اأمثاله؟

وقال تعاىل: نث  ٺ  ٺ  ٿ  ٿمث  ]طه/ 114[.

ربها  نعمة  من  االأ�ضل  امل�ضلمة  املراأة  عن  متنعوا  اأن  فتيدون  اأنتم  اأّما 
والزيادة. وهل طلب الزيادة علًما ينح�ضر يف زمان مدود، اأم يجب اأن يدوم مّدة 

احلياة يف مدر�ضة العامل؟

ىت     مت   خت   حت   جت    يب   ىب   مب   نث  تعاىل:  وقال 
يتمث    ]املجادلة/ 11[.

فعالم ي�ضتاأثر الرجل بالرفعة وهي من ف�ضل ربي عليه وعليها؟

مدر�ضة  يف  والرجل  الرفعة،  درجة  يف  ت�ضعد  اأن  للمراأة  يت�ضّنى  وكيف 
العامل يوا�ضل اجلد وقد اأقفل منها دون املراأة كّل باب؟

وقال تعاىل: نث  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ   ىئمث   ]الزمر/ 9[.
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م�ضتك،  علم  نتيجة  الرجال يف  م�ضتوى  يكّن يف  اأن  الن�ضاء  حترم  فاأنَّى 
ولي�ض الرجال والن�ضاء اإال جناحي االأمة، وال تعلو اأمة اإىل م�ضتوى االأمم الراقية 

اإال اإذا ا�ضتوى جناحاها.

ڤ   ڤ   ڤ   ٹ      ٹ    ٹ    ٹ      ٿ   ٿ    نث  تعاىل:  وقال 
ڤمث ]اآل عمران/ 18[.

فهل يجوز اأال تكون الن�ضاء مّمن ي�ضهدون اأن ال اإله اإال اهلل؟

وقال �ضبحانه وتعاىل: نث ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉمث   ]فاطر/ 28[.

فيهم  اهلل، حا�ضرين  يخ�ضون  مّمن  الن�ضاء  تكون  اأن  الرجال  يريد  فلم ال 
�ضفة العلم؟

املراأة  العلم على  البينات توجب  االآيات  به  قليل من كثري جاءت  هذا 
والرجل.

فلرنجع اإىل االأحاديث ال�ضريفة

قال ر�ضول اهلل : »الِعْلُم َفْر�ٌض َعَلى ُكلِّ ُم�ْضِلٍم َوُم�ْضِلَمة«.

اإن ما يتناوله العقل بداهة من هذا احلديث ال�ضريح اأن ال فرق بني امل�ضلم 
وامل�ضلمة يف تكليفهما طلب العلم. ولعمري اإن االأ�ضل ا�ضتاك الن�ضاء والرجال 
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يف كّل تكليف، ما مل يرد ن�ّض مينع.

وقال �ضلى اهلل عليه و�ضلم: »اطُلُبوا الِعْلَم ِمَن املَْهِد اإىَل اللَّْحِد«.

فهل يجوز منع املراأة من اأن ت�ضدع باالأمر؟ وهل ميكن اأن ال يتناول اأمر 
ر�ضول اهلل  مدر�ضة العامل وهي التي تدوم مدى احلياة؟

جاء يف كتاب »االإ�ضالم روح املدنية« لل�ضيخ م�ضطفى الغالييني ال�ضفحة 
بينها  اأن حال  اإال  لزوجها  املراأة  اإطاعة  ال�ضريعة �ضّرحت بوجوب  »اأّن  الـ 272: 
ودرا�ضته  العلم  طلب  اإىل  تخرج  بل  تطيعه.  ال  حينئٍذ  فاإنها  العلم.  طلب  وبني 
اأمر  قد  والدين  احلياتني.  يف  �ضعيدة  جتعلها  التي  العلوم  من  يلزمها  ما  وحت�ضيل 
بتعليمها وتهذيبها كالرجل، فالذنب يرجع اإىل امل�ضلمني اأنف�ضهم، الأنهم مل يقوموا 
بهذا االأمر الذي فر�ضه اهلل نحو املراأة« فهل اأف�ضح من هذا البيان يف وجوب طلب 

العلوم على املراأة حيث يطلبها الرجل يف املدر�ضتني؟

ويف احلديث: »اِلعْلُم َحَياُة االإ�ْضاَلِم َوِعَماُد اّلديِن«.

فلماذا يحّرم االإ�ضالم حياة ن�ضفه والدين ن�ضف عماده؟ هل ترون ما يف 
مدر�ضة االأوالد من العلم كافًيا ليكون منه لالإ�ضالم حياة، وللدين عماد؟

ويف احلديث: »اَل َخرْيَ يِف الَعْي�ِض اإِالَّ ِلَعامِلٍ َداٍع، اأْو �َضامٍع َواٍع«.
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اإن يف  العلم والتعليم  فيه بحرمانها  مّما ال خري  املراأة  فلماذا يجعل عي�ض 
املدر�ضة ال�ضغرى واإن يف مدر�ضة العامل الكربى؟

نَْيا َفَعَلْيِه ِباْلعْلم، َوَمْن اأََراَد االآِخَرَة َفَعَلْيِه ِباْلِعْلم،  ويف احلديث: »َمْن اأََراَد الدُّ
َوَمْن اأََراَداُهَما َمًعا َفَعَلْيِه ِباْلِعْلم«.

فال حترموا املراأة الدنيا واالآخرة؟

ويف احلديث: »اْطُلُبوا الْعلَم َوَلْو يف ال�ضنْي«.

فال حترموا املراأة طلبها يف مدر�ضة العامل مثلما يطلبه الرجل.

ا  َطِريَقً �َضَلَك  و»َمْن  الِعْلم«.  اجلنِة  َوَطريق  َطِريٌق  �َضيٍء  »ِلُكلَّ  احلديث:  ويف 
ة«. ا اإىَل اجلنَّ َيْطُلُب ِفيِه ِعْلًما �َضَلَك اهلل َتَعاىل ِبِه َطِريَقً

فلماذا تقطعون على الن�ضاء طريق اجلنة م�ضتاأثرين بها الأنف�ضكم؟ ولكن 
�ضاُء  ِة النَّ ال ينفعكم هذا يا �ضادتي، فقد قال ر�ضول اهلل : »اإنَّ اأَْكرَثَ اأْهِل اجلنَّ

.» ِعَلَم اهلل ا�ْضِت�ضَعاَفهنَّ َفَرِحَمُهنَّ

واإنَُّه  بِه  ر�ضى  اِلعْلِم  ِلَطالِب  اأَْجِنَحتها  ُع  َلَت�ضَ املاََلِئَكة  »اإنَّ  احلديث  ويف 
َماَواِت َوَمْن يِف االأْر�ض«. َلي�ضتغِفُر اهلل ِلَطالِب الِعْلِم َمْن يف ال�ضَّ

فال حترموا الن�ضاء اأجنحة املالئكة وا�ضتغفار العاملني؟
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ويف احلديث: »ِنْعَم َوزِيُر االإمِيَاِن العْلُم«.

فال حترموا �ضلطان االإميان يف املراأة وزيًرا نعم الوزير؟

ُل ِمْن �َضْبِعنَي اأَلف َعابد«. ويف احلديث: »َعامٌل ُيْنَتَفُع ِبِعْلِمِه اأَْف�ضَ

و »َف�ضُل الَعامِلِ َعلى الَعاِبِد َكْف�ضِل الَقَمر َعَلى �ضائِر النجوِم َلْيَلَة الَبْدِر«

اِئِم الَقاِئِم« ُل اأَْجًرا ِمَن ال�ضَّ و »العامِلُ اأَْف�ضَ

فعالم حترم املراأة هذا الف�ضل وهذا االأجر؟

ويف احلديث: »الُعَلَماُء َوَرَثُة االأنبياِء َوِمرياُث االأَنِْبَياِءِ اِلعْلُم، َفَمْن اأََخَذ ِمْنُه 
اأََخَذ ِبَحظٍّ َواِفٍر«.

فباأي حق نحرم الن�ضاء اأن ياأخذن بحظ وافر من مرياث االأنبياء �ضلى 
اهلل عليهم و�ضّلم؟

ُيْنِزُل اهلل  اِر ِمَن الَعَمى،  َوُنوُر االأَب�ضَ ويف احلديث: »الِعْلُم َحَياُة الٌقُلوِب، 
اِل�َض االأْخَياِر يِف الدنيا َواالآِخَرة«. َحاِمَلُه َمَناِزل االأَْبَراِر، وميَْنحُه جَمَ

لهّن  موؤثرين  نورها  واأب�ضاُرهن  حياتها  الن�ضاء  ُقلوب  َرُم  حُتْ َمتى  فحتي 
العمى؟ األُيحَرمَن دائًما منازل االأبرار وجمال�ض االأخيار؟
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ويف احلديث: »الِعْلُم َمعامِلُ احَلاَلل َواحَلَراِم«

احلالل  طريق  على  واال�ضتدالل  الن�ضاء  بني  كثيًفا  حجابًا  َعُلوا  جَتْ َفاَل 
لي�ضلكنه، وعلى طريق احلرام ليتجنبنه؟

ويف احلديث: »َكَماُل الديِن َطَلُب العلِم َوالَعَمُل ِبِه«.

تتهموهن  األكي  والعمل؟  بالعلم  الدين  كمال  الن�ضاء  حترمون  فلماذا 
بنق�ضه؟

ِلُح«. ويف احلديث: »مْن َعِمَل َعَلى َغرْيِ ِعْلٍم َكاَن ِمْنُه َما ُيف�ِضُد اأَْكرَث مِما ُي�ضْ

اأكرث من  الن�ضاء  اأعمال  الف�ضاد يف  يكون  اأن  الرجال  م�ضلحة  فهل من 
ال�ضالح؟

َعَداُء َوُيْحَرمُه  ويف احلديث: »الِعلُم اإماُم الَعْقِل َوما الَعْقل َتاِبُعُه، ُيْلهمه ال�ضُّ
االأ�ضقياُء«.

فلماذا ال تريدون يا �ضادتي الرجال، اأن تكون ن�ضاوؤكم من ال�ضعداء بل 
ملاذا تكتبون عليهّن ال�ضقاء؟

دعوا عقل املراأة يتبع اإَمامه، ثّم اتهموها بنق�ض العقل ومبا تتهمون.
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َيٍة اأَْعَظَم ِمَن اجَلْهِل، َواأَْمَقُت ِعَباِد  ويف احلديث: »َما ُع�ضَي اهلُل َتعاىَل مِبع�ضِ
اهلِل اإليِه اجَلاِهُل«.

فهل يروقكم يا �ضادتي الرجال، اأن تكون ن�ضاوؤكم من اأمقت عباد اهلل اإليه 
تعاىل حتى اختمت لهّن اجلهل اأعظم املعا�ضي؟

واأّنى تكون الن�ضاء من اأمقت عباد اهلل وحبهن من اأخالق اأنبيائه، وهن 
. اأحب ما يف الدنيا اإىل ر�ضول اهلل

ويف احلديث: »َوَهْل َيْنَفُع الُقراآُن اإالَّ ِبالِعْلِم«.

اإذن ويل ملن يحرم ن�ضاءه العلم، فكاأنه بذلك يحرمهن نفع القراآن.

ا�ض َما يف َطلِب اِلعْلِم لَطَلُبوُه َوَلْو ِب�َضْفِك املَهِج  ويف احلديث: »َلْو يْعَلُم النَّ
َوَخْو�ِض اللُّجج«.

اأو لي�ض الن�ضاء من النا�ض؟ وهل من ح�ضٍّ على طلب العلم اأبني من هذا 
احلديث ال�ضريف؟ 

د«. ويف احلديث: »ِبالِعْلِم ُيَطاُع اهلُل َوُيْعَبُد، ِباْلِعْلِم ُيْعَرُف اهلل َويوحَّ

فكيف يجوز اأن حترم الن�ضاء معرفة اهلل وتوحيده وطاعته وعبادته وقد قال 
]الذاريات/ 56[.  �ضبحانه وتعاىل: نثڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃمث 
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ا فلها احلق اأن تتعّلم لتعرف ربها وتعبده. فاإن اعتربمت املراأة اإن�ًضا اأو اإن تعتربوها جنًّ

حركات  اإىل  ال  والروح،  العلم  اإىل  م�ضتندة  وعبادة  معرفة  يريد  اهلل  اإن 
اجل�ضد كالركوع وال�ضجود فح�ضب، اإذ اإّن ذلك حال عبدة النار نحو النار وعبدة 
ال�ضم�ض نحو ال�ضم�ض، وحال كل عابد وثًنا نحو معبوده؟ واأي نفع للعبادة اإذا مل 
َيْرَبُح ِمْن  اِئٍم اَل  : »َكْم ِمْن �ضَ توؤثر يف النفو�ض �ضالًحا؟ فقد قال ر�ضول اهلل 

َياِمِه اإِالَّ اجُلوَع َوالعَط�َض«. �ضِ

حجج ال�ضيخ االأزهري يف منع تعليم امل�ضلمة الكتابةوعلًما اآخر غري 
الغزل، ونظرات يل فيها

اأيها ال�ضيدات وال�ضادة:

تباركت  التي  ال�ضريفة،  االأحاديث  وهذه  البينات،  االآيات  تلكم  اإن 
�ضفتاي ب�ضردها واآذانكم ب�ضماعها، ال يريد بع�ض رجالنا وم�ضايخنا اأن يلتفتوا اإليها 
التفاتة، موؤثرين عليها كما جاء يف ر�ضالة ال�ضيخ االأزهري املذكور بع�ض اأحاديث 
الن�ضاء منهي عنه  تعليم  اإن  ي�ضتنتجون،  اأعلم كيف  ي�ضتنتجون منها، وال  مروية 
  ضرًعا، واأنه ال يجوز اأن يتعّلمن اإال الغزل. وجاء يف الر�ضالة املذكورة: »اأن النبي�
اأمر بتعليم الن�ضاء الغزل الأنه ير�ضد اإىل طلب تعليمهن ما معنى الغزل من كّل 
ماال يلزم من تعلمه و�ضنعته خروج من املنزل كاخلياطة، وطلب تعليمهن الغزل 

دون غريه، مّما يف معناه، ملا للغزل من املزية التي ال توجد يف غريه«.
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ودونكم االأحاديث التي ي�ضتنتجون منها ما يريدون:

احلديث االول يف ال�ضفحة 149 من الر�ضالة املذكورة:

عن زياد بن عبد اهلل القر�ضي قال: دخلت على هند بنت املهلب بن اأبي 
فقلت:  به،  تغزل  يدها مغزاًل  فراأيت يف  يو�ضف،  بن  امراأة احلجاج  �ضفرة، وهي 
 : اأتغزلني واأنت امراأة اأمري املوؤمنني؟ قالت: �ضمعت اأبي يقول: قال ر�ضول اهلل

ْف�ض«. يَطاَن َوَيذهُب ِبَحديِث النَّ »اأْطَولكنَّ َطاقًة اأْعَظُمُكنَّ اأَْجًرا، َوُهَو َيطرُد ال�ضَّ

احلديث الثاين يف ال�ضفحة عينها:

عن زياد بن اأبي ال�ضكن قال: دخلت على اأم �ضلمة وبيدها مغزل تغزل 
به، فقلت: كّلما اأتيتك وجدت يف يدك مغزاًل، فقالت: اإنه يطرد ال�ضيطان ويذهب 
اأَْطَوُلكنَّ  ا  اأْجَرً »اأَْعَظْمُكنَّ  قال:    اهلل  ر�ضول  اأن  بلغني  وقد  النف�ض،  بحديث 

َطاقة«.

احلديث الثالث يف ال�ضفحة »151«:

عن التمذي احلكيم عن ابن م�ضعود، اإن النبي  قال: مّر لقمان على 
احلكيم  التمذي  واأخرج  ال�ضيُف«.  َهَذا  َقُل  ُي�ضْ »مِلَْن  فقال:  الُكتَّاب  يف  جارية 
من هذا احلديث اأن فيه اإ�ضارة اإىل علة النهي عن تعلم الكتابة وهي اأن املراأة اإذا 
لت بها اإىل اأغرا�ض فا�ضدة، واأمكن تو�ضل الف�ضقة اإليها على وجه  تعلمتها تو�ضّ



356 356
ال�سـفور واحلجـاب

اأ�ضرع واأبلغ واأخدع من تو�ضلهم اإليها بدون ذلك. الأن االإن�ضان يبلغ بكتابته يف 
اأغرا�ضه اإىل غريه، مامل يبلغه ر�ضوله، والأن الكتاب اأخفى من الر�ضول، فكانت 
اأبلغ يف احليلة واأ�ضرع يف اخلداع واملكر، فالأجل ذلك �ضارت املراأة بعد الكتابة 
بعد  هي  فكذلك  ب�ضرعة،  قطعه  اإال  �ضيء  على  مير  ال  الذي  ال�ضقيل  كال�ضيف 
الكتابة ت�ضري ال يطلب منها �ضيء اإال كان فيها قابلية اإىل اإجابته اإليه على اأبلغ وجه 

واأ�ضرعه. انتهى قول التمذي احلكيم.

احلديث الرابع يف ال�ضفحة »150«:

اأن  البيهقي  و�ضححه  احلاكم  روى  قال:  اإذ  بن حجر  ال�ضهاب  به  اأفتى 
النبي  قال: »ال تنزلوهن يف الغرف وال تعلموهن الكتابة. وعلموهن الغزل«. 

وعلى رواية اأخرى »ال ت�ضكنوا ن�ضاءكم الغرف وال تعلموهن الكتابة«.

اأنه  اإن اأكرث املحققني ال يقولون ب�ضحة هذا احلديث بل يعتقدون  قلت 
من االأحاديث املو�ضوعة، ذلك الأنه ال يوافق كتاب اهلل بل يخالفه. وال غرو اأن 
اأراد لها الرجل و�ضاء.  املراأة نالت من االأحاديث املو�ضوعة بح�ضب االأهواء. ما 
ابة َفَمْن َكذَب َعليَّ  وقد خطب النبي  مبنى فقال: »اأيها النا�ُض َكرثْت الَكذَّ
نِة، َوَما َجاَءُكْم  ًدا فليتبَواأ مقعده من النار. ُكلُّ �َضيِء َمْرُدوٌد اإىل الِكَتاِب وال�ضُّ مَتَعمِّ
وقال  اأَُقلُه«.  َفَلم  اهلل  ِكَتاب  ُيَخاِلف  َجاَءُكم  َوَما  ُقْلُتُه،  فاأنا  اهلل  يوافُق كتاب  عني 
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االإمام علي ، وقد زور النا�ض االأحاديث على النبي من بعده كما زوروا عليه 
يف عهده.

قلت: ال بدع اأْن يكون هذا احلديث مو�ضوًعا. وال يخفى اأن االأحاديث 
 ، فاإن ال�ضحابة كانوا يجتنبون ذلك تبًعا لنهيه ، مل تكتب يف زمن النبي
خمافة اأن تختلط باآيات القراآن املكتوبة، ودام االإم�ضاك عن كتابة االأحاديث اأكرث 
من قرن ون�ضف. فاإّن اأّول من �ضنف يف احلديث كتابًا مدونًا و�ضل اإلينا هو االإمام 
مالك  وقد اأ�ضار به عليه اخلليفة املن�ضور العبا�ضي ملّا حج �ضنة 163 اإذ قال: 
»دّون لنا يف احلديث كتابًا جتنب فيه �ضدائد ابن عمر، ورخ�ض ابن عبا�ض، و�ضواذ 
ابن م�ضعود، والزم و�ضط االأمور. فنحمل النا�ض اإن �ضاء اهلل على كتابك ونثبته يف 
االأقطار، ونعهد اإليهم اأن ال يق�ضوا ب�ضواه«. وعقبه ال�ضيخان �ضاحبا ال�ضحيحني 
املتوفى �ضنة 261.  املتوفى �ضنة 256 وم�ضلم بن احلجاج  البخاري  اأبو عبد اهلل 
فقد �ضححا - على ما يفهم من كتاب االأخالق والواجبات لل�ضيخ عبد القادر 
املغربي - من ثالثمائة و�ضتني األف حديث نحو من ع�ضرة اآالف حديث فقط، 
ا�ضتطها كّل  التي  ال�ضرائط  اإىل  وبالنظر  ال�ضيخني  نظر  بناء على  يثبت  ما  ذلك 
منهما اأن االأحاديث املزورة التي ات�ضلت بهما كانت نحًوا من ثالثمائة وخم�ضني 

األف حديث.
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ثّم اإنَّ االإمام الغزايل اأرى ابنه �ضبعني األف حديث وقال له: يا بني، اإن 
رها النا�ض على النبي وهو براء منها. هذه االأحاديث كلها مو�ضوعة، زوَّ

واإن ما �ضححه ال�ضيخان م�ضتند اإىل روايات غري مكتوبة، تناقلتها االأل�ضن 
والنقل  االإن�ضان،  الذاكرة تخون  اأن  �ضنة، وال يخفى  مائتني وخم�ضني  نحًوا من 
عر�ضة للتغيري مع الزمان، وقد راأينا كيف كان النقل عن ابن عبا�ض متناق�ًضا على 
اأنواٍع خمتلفة، وراأينا كيف كانت الروايات، يف بحث اجلغرافيا والتاريخ والفلك، 
اإىل كتاب اهلل تبًعا الأمر  ملّفقة، فال مندوحة لنا من رّد االأحاديث لدى احلاجة 

. ر�ضول اهلل

والبّد لنا هنا من الذكر اأنه ظهر بعد ال�ضيخني ويف منتهى القرن الثالث 
علماء يف احلديث كثريون، اأ�ضهرهم اأربعة: اأبو داود، والتمذي، والن�ضائي، وابن 
ماجة، فهوؤالء تو�ّضعوا يف ال�ضرائط وقبلوا اأحاديث كثرية مل يقبلها ال�ضيخان يف 

�ضحيحهما، وم�ضاندهم ت�ضّمى: »كتب ال�ضنن«.

روايتني  املروي   - والكتابة  الغزل  حديث  احلديث،  هذا  اإن  قلت  ثّم 
خمتلفتني ف�ضاًل عن اأنه ال يوافق كتاب اهلل وال يوافق ما ذكرت من االأحاديث 
ال�ضريفة، فهو يخالف اأي�ًضا احلديث ال�ضريف الذي رواه اأبو داود عن ال�ضفاء بنت 
ِميها رْقَيَة  عبد اهلل قالت: دخلت على النبي  واأنا عند حف�ضة فقال يل: »َعلِّ

ْمَلة َكَما َعلَّمِتها الِكَتاَبَة«. النَّ
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وقلت: اإن قول ر�ضول اهلل : »اأَْطَوْلُكنَّ َطاَقًة اأَعَظمُكنَّ اأَْجًرا َوهَو َيطرُد 
كما  الغزل،  يف  العلم  ح�ضر  على  يدل  ال  ْف�ِض«.  النَّ ِبَحدْيِث  َوَيْذَهُب  ال�ضيَطاَن 
ا�ضتنتج بع�ض فقهائنا، لكنه يعني ترغيب الن�ضاء يف مالزمة العلم والعمل، عن 
البطالة التي هي جملبة ل�ضيطان النف�ض، الأّن طول الطاقة معناه امل�ضهور املعروف، 

ىئ    نث   تعاىل:  قوله  ومنه  وثبات،  م�ضقة  اإىل  يحتاج  الذي  ال�ضيء  على  القدرة 
ىئ  ی  ی    ی  ی جئمث. ]البقرة/ 286[.

وقلت: اأال تدخل الكتابة، وهي من لوازم العلم املفرو�ض على كّل م�ضلم 
وم�ضلمة، يف العمل الذي رّغب ر�ضول اهلل  الن�ضاء فيه؟

وقلت: اإنهم يهملون هذا املعنى اجلليل الذي ذكرت، ويذهبون اإىل الفهم 
من طول الطاقة طول اخليط، واإىل اأن اأطول الن�ضاء خيًطا بغزلهّن، اأعظمهّن اأجًرا، 

واأن ال �ضيء يطرد ال�ضيطان ويذهب بحديث النف�ض اإال طول الغزل.

  وقلت: اإين الأ�ضاطر التمذي احلكيم يف ا�ضتخراجه من حديث النبي
عن لقمان، نهًيا عن تعلمة الكتابة، واأخالفه خمالفة على روؤو�ض االأ�ضهاد يف كل 

ما ذهب اإليه مّما يعيب العلم ومي�ضُّ كرامة املراأة.

يقول التمذي اأن العلم يف�ضد املراأة. فلو كان الف�ضاد من خوا�ض العلم، 
ملا بقى يف العلماء �ضالح.
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اأيها ال�ضادة: اأذّكركم اأن كالًّ من �ضيدنا عمر بن اخلطاب، وخالد بن الوليد، 
لّقب بال�ضيف. ذلك، الأن يف ال�ضيف معنى �ضريًفا، واإن قول لقمان »ملن ي�ضقل 
هذا ال�ضيف«، يعني اأن لقمان كّنى عن املراأة بال�ضيف، الأن ال�ضيف ال يح�ضن 
اإيفاء وظيفته اإال اإذا كان �ضقياًل مرهًفا، وهكذا املراأة، ال حت�ضن اإيفاء وظيفتها، وما 

اأو�ضع وظيفتها، مادام �ضداأ اجلهل واالإهمال يغ�ضى جوهر عقلها.

هذه هي يا �ضيداتي و�ضادتي االأحاديث االأربعة التي يوؤثرونها على تلكم 
التي ذكرت، ذلك، ليقولوا اإنه ال يجوز للمراأة اأن تتعّلم اإال الغزل. ولكن املراأة 
تتعّلم مبا لها من احلق ال�ضرعي. ما �ضاءت من العلوم، ر�ضوا اأم ظّلوا غري را�ضني، 
الواحدة منها تغزل يف �ضاعة  اآالٍت  اليوم،  املراأة  العلم الذي تتعلمه  فاإن بف�ضل 
ما يغزل املغزل يف �ضنني، واإن خيطها خليط طويل يزيد على خيط املغزل اأ�ضعاًفا 
األوًفا، فهل اأهل تلك االآالت، يا �ضادتي الفقهاء، هم االأعظمون يف نظركم اأجًرا؟ 

وهل يجوز واحلالة هذه اأن نح�ضر قوى املراأة يف الغزل. واأجرها يف طول خيطها؟

اأّما رجالنا املهملون تلكم االآيات الكرمية، واالأحاديث ال�ضريفة واالآخذون 
مبثل هذه اال�ضتخراجات الغريبة، فماذا يريدون، باختيارهم للن�ضاء العمل الدائم 
يرهبهم يف  قبورهن، وال �ضيء  اإىل  اإال  اإبقاءهن يف اجلهل، فال يخرجن  باملغزل، 

�ضلطانهم االأعمى، اأكرث من خروجهم اإىل املدار�ض.
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اإنهم ال يخافون كما يقولون، اأن يف�ضد العلم اأخالق املراأة، اإنا يخافون اأن 
ينريها نور احلق.

اإنهم يخافون اإذا تعلمت اأن يفقدوا �ضلطة )جحا على خالته(.

هكذا تعّود الرجل يف ال�ضرق، تعّود اأن يجعل املراأة يف رقه، ويجعل نف�ضه 
يف رق احلاكم، تعّود الرجل اأن يكون ظاملًا يف بيته، مظلوًما خارج البيت.

اإن اجلزاء احلق من جن�ض العمل.

حجج ال�ضيخ االأزهري يف وجوب ا�ضتتار امل�ضلمة عن غري امل�ضلمات،
اأقواله  يف  يل  ونظرات  �ضوتها،  وتغليظها  ظفرها  قالمة  و�ضرتها 

ويف االأقوال امل�ضتند اإليها

�ضادتي و�ضيداتي:

ال تتعّجبوا من ا�ضتخراج التمذي وال�ضيخ االأزهري، فقد جاءنا هذا 
اأغرب من هذه، ملنعنا من العلم الذي يريده لنا  ال�ضيخ با�ضتخراجات اأخرى 

. ونبيه  اهلل

القمرالعلم يجلو العمى عن قلب �ساحبه الظلمِة  �سواَد  يجّلي  كما 
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اآية من تلكم االآيات اجلليلة. وال حديًثا من  اإنه مل ينقل لنا يف ر�ضالته 
تلكم االأحاديث ال�ضريفة، بل نقل اإلينا من اأقوال الفقهاء املتنّوعة، ما يدل على 

وجوب �ضد اأفواهنا باأيدينا، و�ضد اأبواب بيوتنا علينا، خوف الفتنة.

قال جاء يف تنوير االأب�ضار: »الذمية كالرجل االأجنبي فال تنظر اإىل بدن 
امل�ضلمة«.

وقال: جاء يف �ضرح النابل�ضي على هدية بن العماد: »ال يحل للمراأة اأن 
تنك�ضف بني يدي ن�ضرانية اأو يهودية اأو م�ضركة اإال اأن تكون اأمًة لها«.

وقال: اإن البناين قال: »الذمية مع احلرة امل�ضلمة كالرجل«.

وقال: جاء يف املنهاج: »اإن الذمية مع امل�ضلمة كاالأجنبي«.

قلت: واح�ضرتاه! اإذن اأين نتعّلم وممن؟ اأبالغزل وبالغّزاالت نكتفي؟

وقال: اختلف الفقهاء يف جواز النظر اإىل ما ُيرمى من قالمة ظفر امل�ضلمة، 
فقال الدمريي: »ُيحرم النظر اإىل قالمة ظفر رجلها الأنها عورة وال ُيحرم النظر اإىل 
»يحرم  للدمريي:  خالًفا  َحجر  ابن  وقال  بعورة«،  لي�ضت  الأنها  يدها  ظفر  قالمة 

النظر اإىل قالمة ظفر املراأة املف�ضلة ولو عن اليد الأن اليد اأي�ًضا عورة«.

لئال  قالمة ظفرها  تواري  اأن  املراأة  على  »يجب  الرو�ض:  وقال: جاء يف 
يراها اأحد«. وا�ضتطرد اإىل قوله: »واإذا وجب مواراة قالمة الظفر من يدها فكيف 
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يتوهم اأنه ال يجب �ضت وجهها ويديها«.

ترون يا �ضادتي، اإن ح�ضرة القائل، ح�ضب القول بوجوب مواراة قالمة 
الظفر من يدها كاأنه ن�ض اإلهي منزل، اأو حديث نبوي مثبت، فجعله قاعدة للقيا�ض 
وا�ضتنتج من ذلك القيا�ض فيما يرمى من ف�ضالت االأظفار التي لي�ضت اإال عر�ًضا 
ا. ا�ضتنتج من هذه املقدمة تلك النتيجة اجلليلة اجلوهرية العظمى: اأال  حقرًيا جدًّ
وهي وجوب اإخفاء وجه املراأة ويديها، اجلزء االإن�ضاين الذي جعل اهلل فيه حوا�ض 
االإن�ضان كلها، فياله من منطق! وياله من قيا�ض ال يزيد عن احلق اإال بعًدا! وجلَّ 

ا. دين اهلل عن اأن ي�ضاب مبثل هذا القيا�ض وعزَّ جدًّ

وقال نقاًل عن الدمريي اأنه قال: »واإذا قرع باب املراأة فينبغي لها اأن ال 
جتيب ب�ضوت رخيم، بل تغلظ �ضوتها، باأن جتعل ظهر كّفها بفمها، وجتيب كذلك 

خوًفا من الفتنة«.

قلت: ولكن اأخواتنا الن�ضرانيات جعلن معنا بحكم الرجال وامل�ضلمات 
يحّرم عليهن كل علم غري الغزل، فاإذا اأردنا اأن نتعّلم غري الغزل فاأيّن يتي�ّضر لنا 
ذلك، من املعّلمات الن�ضرانيات، وعيوننا مغطاة بالنقاب، مرومة روؤية الكتاب، 
من  الفت؟!  من  خوًفا  واجلواب،  اخلطاب  مرومة  باأيدينا،  م�ضدودة  واأفواهنا 

الفت!!
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املوؤمنني  الأمري  خطبة  من  ُم�ضَتهالًّ  واأذكر  اأتذّكر  اأن  بي  اأحرى  فما 
َا َبدُء وُقوِع الِفَتِ اأَْهَواٌء ُتْتَبُع،  ا�ُض اإنَّ َها النَّ علي بن اأبي طالب  حيث قال: »اأيُّ

واأَْحُكٌم ُتْبَتَدُع، ُيخاَلُف ِفيَها ِكَتاُب اهلل«.

وقال االأزهري امل�ضار اإليه: جاء يف �ضرح الدر نقاًل عن املجتبى: »ال يجوز 
النظر اإىل مالءة االأجنبية«.

قلت: اإذن ال غطاء لنا اإال ُجُدر البيت.

لِيَل  ثّم قلت: اأين عمر بن اخلطاب  ويده على �ضيفه يقول: »ِهاِت الدَّ
نِة«. ِمَن الِكَتاِب اأْو ِمَن ال�ضُّ

وقلت: اأمبثل هذه االجتهادات نتمّكن من مباراة االأمم يف ميدان التنازع 
للبقاء؟

اأال يفت رجالنا، ويقعون يف االإثم، اإال ب�ضماع �ضوت، اأو نظر وجه، اأو يد، 
اأو قالمة ظفر، من م�ضلمة؟

وما �ضاأن اأخواتنا امل�ضيحيات، وغريهن، اللواتي جعلن بحكم الرجال لو 
�ضمعن مّنا �ضوًتا، اأو راأين وجًها، اأو يًدا، اأو قالمة ظفر؟

فيا �ضيدي الدمريي
ويا �ضيدي البناين
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ويا �ضيدي ابن حجر
ويا �ضيدي النابل�ضي

ويا �ضيدي �ضاحب املنهاج
ويا �ضيدي �ضاحب التحفة
ويا �ضيدي �ضاحب الرو�ض

ويا �ضيدي االأزهري، لكم يف غري ما يتعّلق باملراأة اأقوال اأجّلها، اأّما فيما 
يتعّلق باملراأة فقد عك�ضتم االآية. عك�ضتم االآية يا �ضادتي.

ونوٌر،  وي�ضٌر،  وعدٌل،  علٌم،  للرجل،  هو  كما  للمراأة،  تعاىل  اهلل  �ضرع  اإن 
وع�ضًرا،  وظلًما،  جهاًل،  تتبع،  اإن  فيها  اأقوالكم  جتعلها  وخري،  و�ضعادة،  ورفعة، 

ا. وظالًما، و�ضعًة، و�ضقاًء، و�ضرًّ

 ]78 ]احلج/  ۓمث  ے   ے    ھ   ھ    ھ    ھ   نث  العزيز:  كتابه  يف  تعاىل  اهلل  قال 
نثۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ مث ]البقرة/ 185[ و نث ۇ  ۇ  ۆ         

ۆ   . ۈ     ٴۇ  ۋ          ۋ     مث ]ال�ضرح/ 5 - 6[.

وملا نزلت االآية، خرج النبي  وهو ي�ضحك ويقول: »َلْن َيْغلَب ُع�ْضٌر 
ُي�ْضَريِن«.

اأما اجتهاداتكم هذه فكاأن مرماها تغليب الع�ضر على ي�ضرين اأو تغليب 
ال�ضعيف على قويني خالًفا ملا قال ر�ضول اهلل ، ومن اأجل ذلك ما كان ن�ضيبها 
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من  املدار�ض  ومالأوا  اإهمااًل،  اأهملوها  اأنهم  اإال  العلمي،  زماننا  يف  امل�ضلمني  من 
النظر عن  واأ�ضكااًل، و�ضرفوا  اأ�ضكااًل  وفنونًا  الكتابة وعلوًما  فيها  يتعّلمن  البنات 
ت�ضبيه ن�ضائهم باملراأة القدمية، التي كانت تكتفي من طعامها بخبٍز من �ضعري. ومن 
اأن امل�ضلمات ن�ضني  ملب�ضها بقمي�ٍض من قطٍن، ومب�ضكنها ببيٍت من �ضعٍر، حّتى 
املغزل وهيئته، واختلطن باأخواتهّن يف الوطنية اأو يف االإن�ضانية، ولن يتوّقف اأزهري، 
اأو بغدادي، اأو بريوتي، اأو دم�ضقي، يف رّد النا�ض اإىل اتباع ما مر من اأقوالكم، اإذ اأنه 
ال ميكن رد تلك االأقوال اإىل الكتاب، وقد قال ر�ضول اهلل : »ُكُل �ضيٍء َمرُدوٌد 
االأقوال  اإن  ُزْخُرف«  َفُهَو  اهلل  ِكَتاب  ُيَواِفُق  اَل  َحديٍث  وُكلُّ  َنِة  وال�ضُّ الِكَتاِب  اإىَل 

التي ال توافق كتاب اهلل ال قيمة لها.

اإفراط وغلو. فلي�ضت من  اإال  يا �ضادتي، وما هي  اإنكم رميتم باملقدمات 
كتاب اهلل اأو من �ضّنة ر�ضوله، ومل ت�ضت�ضرفوا ما قد تلد اأقوالكم بعدكم من النتائج، 
اإّنكم لو ا�ضتندمت يف اأقوالكم اإىل ن�ض يف الكتاب، اأو يف ال�ضنة، لوافقكم الفقهاء 

واأجمعوا.

واإيّن الأ�ضرب لكم يا �ضيداتي و�ضادتي مثاًل على اإرادة اهلل  الي�ضر 
االآية  نزول  واحلكمة يف  ال�ضبب  الأرى  التف�ضري  كتب  اإىل  اإيّن عدت  لالإ�ضالم. 
التي ت�ضتثني االأرقاء من الذين ال يجوز اأن تبدي الن�ضاء لهم زينتهّن، مع اأنهم 
رجال كالرجال. فراأيت اأن املف�ّضرين متفقون على �ضبب نزولها املروي عن عائ�ضة 
واأم �ضلمة ر�ضي اهلل عنهما، وعن اأن�ض بن مالك، وهو اأن النبي  اأتى اإىل فاطمة 
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برقيق وقد وهبه لها، وعلى فاطمة ثوب اإذا قّنعت به راأ�ضها مل يبلغ رجليها، واإذا 
غّطت به رجليها مل يبلغ راأ�ضها، فلّما راأى ر�ضول اهلل  ما تلقى، قال: »لي�ض من 

باأ�ض، اإّنا هو اأبوك وغالمك«، ونزلت االآية.

احلرج  ومع  ي�ضًرا،  الع�ضر  مع    ور�ضوله    اهلل  فانظروا كيف جعل 
فرًجا، واذكروا كيف غّلب بع�ض الفقهاء الع�ضر على ي�ضرين.

وال ميكنني هنا اأن اأمتالك من بيان ده�ضتي، حينما راأيت يف قول بع�ض 
من  املف�ّضرون  ا�ضتنتج  فقد  الع�ضر.  غلوهم يف  يعاك�ض  الي�ضر  ا يف  غلوًّ املف�ّضرين 

ۋ   ھ...      ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ    نثۀ    : اهلل  اآية 
اأنه  َباأ�ٍض«  ِمْن  َعَليِك  »لي�َض  احلديث  ومن   ]31 ]النور/  مث    ۅ  ۅ   ۋ  
يجوز للرقيق اأن ينظر اإىل بدن موالته اإال ما بني ال�ضرة والركبة، نا�ضني اأن اأمر اهلل 
لل�ضرورة، واأن ال�ضرورات تقدر بقدرها، فكان االأوىل باملف�ّضرين اأن يكتفوا باالإجازة 

للرقيق اأن ينظر من موالته عدا الذراعني والقدمني الراأ�ض حّتى العنق وكفى.

اأجل قد قال اأبو عبد اهلل جعفر ال�ضادق ، ال يحل للمراأة اأن ينظر 
عبدها اإىل �ضيء من ج�ضدها اإال �ضعرها.

الغلو منح�ضر يف  اأن  الفقهاء  �ضادتي  ويا  االأزهري  �ضيدي  يا  اأظن  كنت 
تتالطم  بحًرا  الو�ضف  يف  باخليال  جلعلوها  الدمع  من  قطرة  �ضالت  فلو  �ضعرائنا، 



368 368
ال�سـفور واحلجـاب

اأمواجه، فاإذا هو غري منح�ضر يف ال�ضعراء، واإذا وجد من يعذركم فيما قلتم ناظًرا 
اإىل اأحوال زمانكم، واهلل اأعلم باأحوال ذلك الزمان، فنحن ال نعذر يف زماننا اإذا 
اتبعنا اأقوالكم، ومل نرجع اإىل اال�ضتنارة من م�ضدري نور الهدى واال�ضتقاء من 

نبعتي اخلري اخلال�ض، الكتاب وال�ضنة، فهما اأحق اأن يّتبعا.

لنا احلق اأن نحيا احلياة املثلى يف تنازع البقاء، ولنا احلق يف احلياة االآخرة، فاأذنوا 
واتباع  النور،  اال�ضتهداء من م�ضدر  االأزهري، يف  ال�ضيخ  يا �ضيدي  لنا  واأذن  لنا 
اأح�ضن االأقوال، واأقوم املناهج، ملباراة االأمم، اإّنك لو اأح�ضنت، يا �ضيدي ال�ضيخ، 
انتخاب االأقوال ملا اأتيتنا باأقوال �ضاذة لي�ض اتباعها يف زماننا اإال املوت قبل املوت، 

عدا عّما فيها من املخالفة الأ�ضول الدين وروحه.

كلمة للفيل�ضوف �ضبن�ضر فيها لنا عربة

�ضادتي و�ضيداتي:

التي  االأقوال  اأح�ضن  تكون  اأن ال  وم�ضلمة،  م�ضلم  ويوؤمل كل  ليوؤملني  اإنه 
 ، تقّوي يف االإن�ضان احل�ض الديني، والتي توافق اأوامر اهلل تعاىل واأحاديث ر�ضوله
يوؤملنا واأمي اهلل، اأن ال تكون �ضادرة عن فقهائنا الذين ذكرت اأقوالهم، بل �ضادرة 
اكت�ضاف  اإىل  فوجهوا مداركهم  ربوا عقولهم  الذين  الغربيني  العلماء  بع�ض  عن 
حقائق العامل، ورّبوا اأرواحهم فوجهوا اإرادتهم اإىل اخلري، واإح�ضا�ضهم اإىل اجلميل، 
وهي االأمور الالزمة ل�ضعادة االإن�ضان، ولهذا نرى كثرًيا من اأقوالهم اأكرث انطباًقا 
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على الكتاب وال�ضنة، من كثري من اأقوالنا.

اإذن تلك هي اأح�ضن االأقوال الواجب على اأويل االألباب اّتباعها.

ُة املُوؤِمِن اأَّنى َوَجَدَها اأََخَذَها« والنا�ض  الَّ قال ر�ضول اهلل : »احِلْكَمُة �ضَ
�ضواء، فال ينظر اإىل من قال بل اإىل ما قال.

لن�ضمع مثاًل ما قاله الفيل�ضوف �ضبن�ضر يف كتابه الذي كتبه يف التبية، 
وكاأين به ف�ّضر حكمة االآيات التي تبارك ل�ضاين بذكرها، قال:

»لي�ض العلم للرجل واملراأة منافًيا االإح�ضا�ض الديني كما يزعم كثري من 
النا�ض، اإّنا املنايف للدين هو ترك العلم، ولن�ضرب لذلك مثاًل، فنفر�ض اأن عاملًا من 
كبار املوؤلفني ي�ضّنف الكتب، ويقّرر احلقائق والنا�ض يثنون عليه ويطلقون األ�ضنتهم 
اإال غلفها، ومل يقراأوا �ضيًئا منها،  يف مدحه، ولكنهم مع ذلك مل يروا من كتبه 
ومل يجهدوا اأنف�ضهم يوًما يف فهم ما ا�ضتملت عليه، فما تكون قيمة هذا املدح يف 

نظرنا؟ وما الذي نعتقده يف �ضدق هوؤالء املادحني؟

اإنَّ النا�ض يعاملون  اأن نقي�ض عظائم االأ�ضياء ب�ضغارها، نقول  اإن جاز لنا 
الكون وخالقه هذه املعاملة.

واأدهى ما ياأتون من تلك املعاملة، اأنهم ال يكتفون اأن يعي�ضوا وميوتوا وهم 
البدائع  اأبدع  باأنها من  ينادون  التي  االأ�ضياء  تلك  يعرفون حقيقًة من حقائق  ال 
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واأعجب العجائب. بل ينحنون بالالئمة على من ي�ضتغل بفهم حقائقها والوقوف 
امل�ضعف  هو  العلم،  اإهمال  اأن  لعلموا  فقهوا  ولو  اأ�ضرار.  من  فيها  اأودع  ما  على 
لالإح�ضا�ض الديني، بل املاحق له، اأّما خدمة العلم فهي عبادة يوؤّديها القلب، الأن 
خدمة العلم هي اعتاف باأن للمخلوقات قيمة عالية واأن الذي اأوجدها له ال�ضاأن 

االأعلى واملكان االأ�ضمى.

بالفم  ال  العلم،  طالب  يوؤّديه  و�ضانعه،  للكون  احتام  هي  العلم  خدمة 
والل�ضان، ولكن ببذل وقته وفكره وعمله.

هذا ما قاله الفيل�ضوف �ضبن�ضر من جهة منافع العلم للمراأة يف اأمر الدين، 
واأّما من جهة منافعه يف اأمر الدنيا، فقد كانت اأقواله اأي�ًضا كاأنها م�ضتمدة من اآيات 

اهلل واأحاديث ر�ضوله.

فلماذا حترمون يا �ضادتي الرجال املراأة اأن تقوي اإح�ضا�ضها الديني بالعلم، 
ا،  اإدراًكا حقًّ اأن تفهم حقائق الكائنات لتدرك عظمة خالقها  اأو ي�ضرها  اأي�ضّركم 
وبني  ووطنها،  واأمتها،  واأ�ضرتها،  نف�ضها،  نحو  وواجبها  ربها،  نحو  واجبها  وتدري 

جن�ضها. اأهذا هو الف�ضاد الذي تخافون؟

فقرة جليلة من خطبة االأمري علي خان

ولن�ضمع االآن فقرة جليلة من خطبة األقاها االأمري علي خان رئي�ض املوؤمتر 
االإ�ضالمي الكبري. يف املوؤمتر املذكور الذي عقد يف الهند. قال فيما قال:
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»اأجل اأيها ال�ضادة، اإيّن اأعتقد اأن تربية البنات يجب اأن ت�ضري يًدا بيد مع 
تربية البنني. اإذا كّنا نود اأن ياأتي التعليم بالفائدة املطلوبة، ويجب اأن نعلم اأننا ال 
ننتظر خرًيا ما مل تكن ن�ضبة التبية بني االأبناء والبنات مت�ضاوية، الأننا اإذا اأهملنا 
ن�ضًفا من الهيئة املكّونة حلياتنا االجتماعية واعتنينا بالن�ضف االآخر فاإن النتيجة 
تكون �ضيئة فا�ضدة، اإذ اأن من االأمور املقّررة اأنه اإذا ترقَّت اأفكار ن�ضف االأمة وبقي 
الن�ضف االآخر ملقى يف ظلمات اجلهل وانحطاط الفكر، فاإن اجلزء املتعّلم ينفر 
�ضبياًل،  اإىل ذلك  ا�ضتطاع  ما  من اجلزء اجلاهل، ويبعد عن م�ضاحبته ومعا�ضرته 
اأْن ي�ضري يف تيار ال ير�ضي ال�ضرف وال�ضالح، واإّما اأن يخف�ض نف�ضه  اإّما  ويحاول 

وينحط بفكره ليعا�ضر ذلك ال�ضريك املنحط يف حياته«.

معار�ضة ال�ضيخ حممد رحيم:

االأمور  ولباب  ال�سنن  لرتكهم  اأمثاله  وعلى  عليه  وعتب  امللب�س.  يف  اأقواله 
وتعلقهم بالبدع والق�سور. وعتب على االأمة

جاء يف ر�ضالة »رفع ال�ضبهات عن بع�ض امل�ضتبهات«، لل�ضيخ ممد رحيم 
الطرابل�ضي، وهي من الر�ضائل املن�ضورة �ضد ال�ضفور:

»ال يجوز للم�ضلمني وال للم�ضلمات، اأن يت�ضّبهوا بغريهم من بع�ض امللل 
االأخرى، الأن الت�ضّبه بالغري، �ضعار االأمم ال�ضعيفة، واالأنف�ض الذليلة، ويوؤّدي اإىل 
االندغام فيمن ت�ضّبهوا بهم، بناًء عليه، يجب اأن يكون للم�ضلمني وامل�ضلمات �ضعار 
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خا�ض، ميتازون به عن غريهم من امل�ضركني، واأهل الكتاب، فمن مميزات الرجال 
منهم اللحية، والعمة. اأّما اللحية فال�ضنة فيها اأن تكون قب�ضة، واإّن ما يفعله، متخّنثة 
الرجال، من االأخذ منها، وهي دون القب�ضة فلم يبحه اأحد! اأّما العمة، فقد جاء 
يف املدخل اأن ال�ضلف ال�ضالح كانوا يتقّنعون بعمائمهم ويتحّنكون بها، ويرخون 
طرفيها بني اأكتافهم، اأو بني اأيديهم، والعمة من غري تقنع وال حتنك ت�ضمى اقتعاًطا، 
احلجاب،  امل�ضلمات  للن�ضاء  املميزات  ومن  وغريهما.  مالك وجماهد  كرهه  وقد 
اأو  للم�ضلمني  يجوز  وال  بيوتهّن،  قعر  يف  ولو  روؤو�ضهّن  على  اخلمر  ي�ضعن  واأن 
للم�ضلمات، اأن يلب�ضوا الربانيط، اأو يلب�ضوها اأوالدهم ال�ضغار، الأن ما حرم على 
الت�ضّبه،  معنى  الربنيطة  لب�ض  يف  الأن  ذلك  بولده،  فعله  عليه  حّرم  فعله  الكبري 
الربنيطة  من  قرب  وما  �ضغر.  اأو  عظم  املطهرة  ال�ضريعة  تبيحه  ال  بالغري  والت�ضبه 
»مثل ما يلب�ضه كثري من امل�ضلمات اليوم وي�ضمى عندهن بونة« كان يف حكمها، 
الأنه ي�ضهل لب�ض الربنيطة بعد، اأّما ما ي�ضّمى طربو�ًضا، فيكره لب�ضه بغري عمامة على 
الدوام، دون بع�ض االأحايني، الأن ال�ضلف كانوا يلب�ضون القلن�ضوة، قال ابن ر�ضد: 
اأن  اأي �ضكل كانت. ويكره للرجل  القالن�ض ما كان لها ارتفاع يف الراأ�ض على 
يلب�ض ما ي�ضكل عورته كالبنطالون، ويجب اأن تكون اأثواب الن�ضاء �ضابغة وا�ضعة، 
اأن  بيوتهّن، عليهّن  واإذا خرجن من  يو�ضعنها،  والرجلني، فال  اليدين  اأكمام  اإال 

يخرجن يف حف�ض ثيابهّن، ومي�ضني مع اجلدران. »وحف�ض الثياب رزالها وباليها«.
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يا  عودوا  �ضواء،  وحتنيكها  الوجوه  تقنيع  يف  والرجال،  نحن  اإذن  قلت: 
حلق  من  فيه  مبا  زّيكم  وقدمي  وحتنيكها،  وجوهكم،  تقنيع  اإىل  الرجال،  �ضادتي 
وبالدرع واجللباب،  بالقناع،  ثّم طالبونا  اللحى.  واإرخاء  ال�ضوارب.  الروؤو�ض وجّز 

وقدمي الزي اإن كنتم من�ضفني.

بهم  لنت�ضّبه  ال�ضالح  ال�ضلف  لبا�ض  ق�ضًما من  ال�ضيخ،  �ضيدي  لقد ذكر 
فيه ونقتدي، ومل يذكر غري ذلك من ملب�ضهم، ومل يذكر نوع ماآكلهم وال �ضكل 
م�ضكنهم، وال اآالت غزلهم، وحياكتهم، وفالحتهم، و�ضائر �ضناعاتهم، ليتم بيننا 
عقولهم  على  التام  اجلمود  من  يريد،  كما  نتمّكن،  ولكي  ال�ضبه،  وجه  وبينهم 
االأمم احلديثة،  بغريهم من  نت�ضبه  ولئال  ما،  نرقى عنهم يف �ضيء  واأحوالهم، وال 

ا!. ا تقدًما ونهو�ًضا ورقيًّ الناه�ضة الراقية، ت�ضبيًها يقت�ضي منَّ

ولكن اأّنى يجوز لك يا �ضيدي ال�ضيخ، اأن متنع املوؤمن من اأخذ احلكمة اإذا 
ُة املُوؤِْمن«؟ الَّ ْكَمُة �ضَ وجدها عند غريه و»احْلِ

اإن القراطي�ض يا �ضيدي ال�ضيخ، مل تكن يف �ضدر االإ�ضالم معروفة، وكان 
كّتاب القراآن من ال�ضحابة - ر�ضوان اهلل عليهم - كما يفهم من كتاب االأخالق 
وجريد  اجللود،  يف  نزوله  اأثناء  يكتبونه  املغربي،  القادر  عبد  لل�ضيخ  والواجبات 
النخل، و�ضفيح احلجارة، وعري�ض العظام اإىل اأن رتبت اآياته يف �ضوره، وجمع يف 
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امل�ضحف يف ال�ضنة الثالثني للهجرة، فهل لك اأن تطلب مّنا اأن نرجع اإىل الكتابة 
على اجللود، وجريد النخل، و�ضفيح احلجارة، وعري�ض العظام؟

يا �ضيدي ال�ضيخ، اأهذه هي الدرر والالآلئ التي اأمكنك اأن تلتقطها من 
�ضرع اهلل بحر احلكمة املحيط بالعاملني؟

األوم ال�ضرق كله مادام متفًظا باآفتني  األومك وحدك يا �ضّيدي، بل  ال 
التقليد  هما  الب�ضائر،  ومعميتا  ال�ضمائر  م�ضّممتا  واجلمود،  التقليد  هما  قلبه،  يف 
اأ�ضكال املالب�ض  واجلمود، امل�ضحيتان بقوى االأرواح وجواهر ال�ضرائر، يف �ضبيل 
واأعرا�ض الظواهر، واأرى اأن اأقد�ض واجب على كّل ذي علم ونور، واأخي نخوة 
ل�ضحق هاتني  قوة،  اأعطاه اهلل من  ما  اأن يجاهد بكل  االإ�ضالم غيور،  وحمية يف 
اإذا تخّل�ضنا منهما، انك�ضفت لنا تلك الالآلئ والدرر املكنونة يف  االآفتني، حّتى 
ًعا، متالألًئا، م�ضتنرًيا بها، اأكرث مّما  �ضرعنا، اإنها لدرر والآلئ جتعل الزمان مزدانًا، مر�ضّ

عة متالألئة منارة بها. تزدان ال�ضماء بال�ضم�ض والقمر والنجوم مر�ضّ

وء«  تي ِمْن ُعَلَماء ال�ضُّ يا �ضادتي امل�ضايخ، قال ر�ضول اهلل : »ويٌل الأمَّ
وقال اأبو عبد اهلل جعفر ال�ضادق : »طلبة العلم ثالثة، �ضنف يطلبه للجهل 
واملراء، فدق اهلل من هذا خي�ضومه، وقطع منه حيزومه، و�ضنف يطلبه لال�ضتطالة 
واخلتل)1(، فاأعمى اهلل على هذا خربه، وقطع من اآثار العلماء اأثره، و�ضنف يطلبه 

)1(  اخلتل: اخلداع. )م(.
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ياأتي  اأمانه« فع�ضى  القيامة  واأعطاه يوم  اأركانه،  للفقه والعلم، ف�ضّدد اهلل من هذا 
زمان ال يرى امل�ضلمون فيه اإال ال�ضنف الثالث، ولكن االإن�ضان يخطئ وي�ضيب، 

وجّل من ال يخطئ.

تتنازع  الراقي، الذي  الع�ضر  يا �ضادتي امل�ضايخ، نحتاج االآن يف هذا  اإّنا 
فيه االأمم البقاء، باأ�ضد قواها، اإىل احلّريات يف حركات العقل، وحركات اجل�ضد، 
اأكرث من ذي قبل، لنتمّكن من جماراة االأمم ومباراتها. وقد حتّررت فيها حركات 
العقول وحركات االأج�ضام، فا�ضمحوا لنا بك�ضر كل قيد مل يكن اإال بدعة غريبة، 

اأحدثها بع�ض الفقهاء، ومل تكن من كتاب اهلل اأو �ضنة ر�ضوله.

بل  تعملوها،  اأن  منكم  فاأرجو  �ضادتي،  يا  احلرة  العقول  اأخاطب  اإيّن 
ُق َبنْيَ احَلقَّ والَباِطل«. ت�ضعلوها، وقد قال ر�ضول اهلل : »الَعَمُل ُنوٌر يِف الَقْلِب ُيَفرِّ

ولي�ضدع كلٌّ مبا ياأمره به عقله، اأنوت ويف رقابنا اأر�ضان من اجلمود والتقليد 
بون؟ وهل يجوز اأن نطفئ ذلك النور الروحاين  والعادة، يقودنا بها اجلهلة املتع�ضّ

من قلوبنا: نث  پ  پ  پ     ڀ  ڀ       ڀمث؟. ]التوبة/ 32[.

اإذا كان البّد من اأر�ضاٍن يف االأمة، ليقود بع�ضها البع�ض االآخر، فخري اأن 
واحلقائق،  اللباب  اإىل  الناظرين  الناه�ضني  امل�ضتنريين  اأيدي  يف  االأر�ضان  تكون 
اجلامدين،  الغافلني،  اأيدي  يف  تكون  اأن  من  النور،  واإىل  االأمام  اإىل  املا�ضني 
واالأف�ضل  الظالم،  واإىل  الوراء،  اإىل  الراجعني  واالأباطيل،  بالق�ضور  املتم�ّضكني 
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ا بال ر�ضن ال يقوده اأحد، وال حجة بينه وبني  االأف�ضل، اأن يكون كّل م�ضلم حرًّ
اأحد، اإّنا احلجة بينه وبني اهلل وحده واإيّن مّمن قطعوا ر�ضن اجلمود والتقليد والعادة 

قطًعا، ونزعوه نزًعا، واعت�ضموا بحبل اهلل متفّكرين يف �ضرعه:  نث  ڀ  ڀ  ڀ  
اللباب  ياأخذون  مّمن  اإيَن   .]101 ]اآل عمران/  ٿمث  ٺ   ٺ        ٺ   ٺ  
ويتكون الق�ضور، اإيّن خرجت بف�ضل رّبي، وعدل اأبي، من الظالم اإىل النور، ولن 
 : يعمى عن احلق من يعقل كتاب اهلل و�ضّنة ر�ضوله ويعمل بها، قال ر�ضول اهلل

ا«. »اأَفَلَح َمْن ُرِزَق ُلبًّ

اإكراه الن�ضاء على االأخذ بالق�ضور والبدع، اأوجب امتهانهن

يا �ضيدي ال�ضيخ، اإن االأمم تتفا�ضل يف حالة البداوة. بالقوة البدنية فاإذا 
باالأخالق.  تفا�ضلت  غاية،  االرتقاء  من  بلغت  اإذا  ثّم  بالعلم،  تفا�ضلت  ارتقت، 
َا ُبِعْثُت الأُمَتم لكم َمَكاِرَم االأَْخاَلِق« واأنت تعلم اأن اأداة  قال ر�ضول اهلل : »اإنَّ
»اإّنا« ح�ضرية فال تدخل املالب�ض يف بعثته ، ومل يقل قائل عاقل، اأنَّ االأمم متتاز 
وتتفا�ضل ب�ضكل املالب�ض، فاأوّد لو اأنعمت واأنعم اأمثالك النظر، يف مكنون اآيات 
اهلل، واأحاديث ر�ضوله ، بالدرجة املطلوبة من التعّقل والتفكري، فن�ضمع درو�ًضا 
اأرواحنا امل�ضرفة باالإ�ضالم، متتاز على غريها  يف غري درو�ض امللب�ض، درو�ًضا جتعل 
ا، اأّما اإذا امتاز ملب�ضنا، بجلباب ونقاب، وامتاز  ا، وعلًما وعقاًل ورقيًّ خلًقا واأدبًا �ضويًّ
غرينا علينا مبا اأحرز من ا�ضتمتاع بالنور، ومن علم، وعقل ورقي، واأخالق، واآداب، 
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فال خري يف هذا االمتياز، وحّبذا ذلك االإحراز. قال ر�ضول اهلل : »اإنَّ اهلَل اختاَر 
لُكْم االإ�ضالَم ديًنا فاأكملوه مبكارم االأخالق. اإنه ال يكمُل اإال بها«.

اإن ظلم الن�ضاء يا �ضيدي ال�ضيخ وا�ضتعبادهن واأ�ضرهن وامتهانهن، واإعماء 
عيونهّن وقلوبهَن، ال يكمل ديًنا.

واأختك،  وابنتك،  اأّمك،  اإىل  ت�ضند  نف�ضك،  اأنت  اأنت،  اأّنك  تذكر،  اأال 
وزوجتك، املتحّجبات املتنّقبات ت�ضند اإىل امل�ضلمات املاأ�ضورات ب�ضكل املالب�ض 
و�ضيئ العادات، اإّنهن ناق�ضات العقل والدين؟ فاأي اأدب وخلق يت�ضّور النا�ض يف 
الناق�ضات عقاًل وديًنا كما تزعم، واخللق واالأدب ال يجمالن، اإال حيث العقل 
اأن ي�ضند غريك ماذا؟ يا  اأنت هذا، ماذا نتوّقع  اأن ت�ضند  والدين يكمالن؟ وبعد 
اأكملوا الدين يف الن�ضاء مبكارم االأخالق وما�ضن االآداب بداًل  ليت م�ضايخنا 

من اإنقا�ضهم اإياه باحلجاب والنقاب!.

واأن  بعاداتهّن،  واأ�ضرهّن  ونقابهّن  حجابهّن  يف  اإليهّن  ت�ضند  ما  ذّكرتك 
امل�ضلمات  اأن  واأعلن  �ضريًفا،  �ضريًحا  فكن  هذا،  قويل  اإىل  ال�ضحة  عدم  ت�ضند 
املحّجبات كامالت يف العقل والدين، كما يعلن النا�ض يف العامل ال�ضافر الراقي 
اإن ن�ضاءهم ال�ضوافر كامالت كالرجال الكاملني، واإن مل تعلن ذلك، وثبت يف 
وهما  واحلجاب،  النقاب  يف  خري  فال  اإليهن،  ت�ضند  ما  اإ�ضنادك  ويف  حتجيبهن، 

للمهانة من االأ�ضباب، و�ضالٌم وحتّيٌة على ال�ضفور. حيث الكرامة وحيث النور.
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اال�ضرتاك مع االآخرين، يف امللب�س ال يعني الت�ضبه بهم فيه، 

فنبينا  ا�ضرتك واإياهم يف لب�س الربان�س والقالن�س

ا  زيًّ لب�ضنا  اإن  والت�ضّبه،  اال�ضتاك  بني  اخللط  يجوز  ال  ال�ضيخ  �ضيدي  يا 
الت�ضّبه  الق�ضد من اال�ضتاك،  اإذا كان  اإال  �ضرًعا،  فيه، غري ممنوع  ن�ضتك وغرينا 
ا فيه حكمة، من  اإظهاًرا مليل قلوبنا اإىل دين �ضاحب الزي. اإّما اإذا راأى االإن�ضان زيًّ
نفع لل�ضحة وت�ضهيل للحركة والعمل، وموافقة للر�ضانة، وبعٍد عن الريبة والترّبج، 
ولب�ض ذلك الزي م�ضارًكا فيه الب�ضيه، فال لوم عليه يف الدين وال حرج. اإن ذلك 
من االأمور التي ال يحا�ضب اهلل عليها املوؤمن، بل ياأمره بها، وياأمره اأن يجتهد على 
على  اإال  يحا�ضب  ال  تعاىل  اإنه  النا�ض،  بني  �ضامٌة  كاأنه  ليكون  وجتميلها  حت�ضينها 

املقا�ضد والّنيات.

وقد جاء يف احلديث عن جعفر ال�ضادق ، كما هو مثبت يف كتاب 
الو�ضائل ال�ضفحة الـ 314: »كان لر�ضول اهلل ، برن�ض يتربن�ض به، اأي يلب�ضه 
�ضيء  الربن�ض  اأن  احلديث،  عن  البحث  عند  البحرين،  ويف جممع  راأ�ضه«  على 
يلب�ض  ما  يلب�ض  اأن  يجتنب  مل   ، نبّينا  اإذن  روؤو�ضهم،  على  الن�ضارى  يلب�ضه 

الن�ضارى، اإن دين االإن�ضان واإميانه يا �ضيدي يف قلبه ونف�ضه، ال يف ثوبه وملب�ضه.

اإذا كان امللب�ض هو املوؤّثر يف اأخالق الن�ضاء، فلماذا ال تفوق ن�ضاء النور 
غريهّن اأدبًا واأخالًقا، وهّن يلب�ضن من امللب�ض اأ�ضته، واأطوله، واأب�ضطه، بل اأطبقه 
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على ما ي�ضّميه بع�ضنا احلجاب ال�ضرعي؟ وملاذا ال يوؤثر احلجاب والنقاب يف الن�ضاء 
ال�ضاقطات، وال ي�ضلح اأحوالهّن؟ واإن كان احلجاب مينع الفتنة فلماذا يحيط باملراأة 
املحّجبة نطاٌق من عيون الرجال، ويندر اأن ينظروا نظرة افتتان اإىل �ضافرة، �ضافرة 

طبًعا وعادًة، وجبلة، ال ق�ضًدا؟

يا �ضيدي ال�ضيخ، اإذا كان اال�ضتاك يف امللب�ض ممنوًعا، �ضواء كان مقرونًا 
يف  معهم  ا�ضتكنا  فِلَم  يكن،  مل  اأو  الزي،  �ضاحب  لدين  وامليل  الت�ضّبه  بق�ضد 
وامللعقة  واخليط  االإبرة  حّتى  ملعي�ضتنا  يلزم  ما  كّل  عنهم  واأخذنا  املالب�ض،  كّل 

و»ال�ضحيط«.

ب اجلامد،  لقد اأَجَمَدنا بع�ُض ذوي العمائم يا �ضيدي ال�ضيخ، يف التع�ضّ
اأيدينا، وعجزنا عن �ضنع ما يلزمنا،  والورع البارد، حّتى خدرت عقولنا، و�ضّلت 
وجلبنا كّل �ضيٍء من العامل ال�ضافر الراقي، ولب�ضناه اأو ا�ضتعملناه، ومل يبَق �ضيء 
بها، وقد  اأحق منهم  واملوؤمنون  املظلة،  اأو  الربنيطة  اإال  فيه،  ن�ضتك  مّما عندهم مل 
كانت عندنا قبل اأن كانت عندهم، ونحن اأحوج منهم اإليها، فاحلر عندنا اأ�ضد من 

احلر عندهم.
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ا�ضرتاكنا واالإفرجن يف امللب�س لنا فيه من اخلري اأكرث مّما لهم

اإن ا�ضتاكنا وغرينا يف امللب�ض، ي�ضتوجب اندغامنا  قال �ضيدي ال�ضيخ: 
بهم، وقال اأحدهم يف بع�ض ال�ضحف: اإن ال�ضفوريني املتجددين، يقولون لالإفرجن: 

»نوايل من واليتم ونعادي من عاديتم«.

بال�ضفور  القائل  كمال،  م�ضطفى  االأعظم  امل�ضلح  ذلك  اإىل  فلننظر 
وبامللب�ض االأ�ضلح، والذي جتّلت يف �ضخ�ضه، نه�ضة االأمة امل�ضلمة التكية، فهل 
قال لالإفرجن: »نوايل من واليتم ونعادي من عاديتم« ودخل حتت راية �ضيطرتهم 
مندغًما و�ضعبه بهم؟ اأم اأنه ن�ضل بالده واأمته، من وهدة اال�ضمحالل، اإىل ذروة 

اال�ضتقالل؟

ال �ضّك اأن م�ضطفى كمال، قد اأفرط يف بع�ض االأمور، ولكن قوة الدفع 
تتزايد بن�ضبة قوة الت�ضييق، فاالأمة التكية ق�ضت اأجيااًل حتت كابو�ض من عمائم 
فاأ�ضاعت  �ضائًنا،  انحطاًطا  وانحّطت  االأمة،  تلك  �ضغرت  حّتى  احلرية،  ي�ضغط 
يت�ضّن  ومل  اال�ضتعباد،  نري  حتت  تقع  اأن  واأو�ضكت  ملكها،  من  االأعظم  الق�ضم 
للحياة امل�ضغوطة الكامنة يف نف�ض تلك االأمة، عوامل من النه�ضة واأحوال موافقة 
لظهورها، اإىل اأن قّي�ض اهلل لها زعيمها احلر الناه�ض م�ضطفى كمال، فكان منها 
اأثقالها،  الت�ضييق، خمرجة  عوامل  على  نفو�ضها  فثارت  الربكان،  من  الفم  مبثابة 
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قاذفة بها ناًرا ملتهبة، حترق كّل ما قبح و�ضاء من العادات والتقاليد، ليقوم مقامها 
احل�ضن اجلميل من كل جديد.

نعم، اإن م�ضطفى كمال، يف اإظهاره نه�ضة قومه، واأخذه من الفرنة كل 
اأّنى  الُة املوؤمن  حكمة، وكل ح�ضن، اّتبع احلديث ال�ضريف القائل: »احِلكمُة �ضَ

وجدها اأَخَذها«. فكان اهلل له نا�ضًرا.

يا �ضيدي ال�ضيخ، اإن كان الفرق باللبا�ض، وتقييدنا به، من لوازم االإ�ضالم، 
فاأي �ضيء ق�ضى على امل�ضلم يف االأزمنة االأخرية، التي مّرت قبل م�ضطفى كمال، 
ا يف لبا�ضه، مقلًدا اأزياء غريه، اأن يلب�ض مثل اأخيه غري امل�ضلم، ويزيل  وقد كان حرًّ
دعاه  الذي  لي�ض  اأو  االآخر؟  عن  الواحد  تف�ضل  كانت  التي  الكثرية،  الفوارق 
رابُط االأخوة والت�ضارك يف الدنيا، دون نظر اإىل املذهب اأو الدين؟ اأومل يَر امل�ضلح 
ع�ضد  يف  يفت  مّما  التفريق  اأنَّ  املجيد،  عبد  ال�ضلطان  اخلليفة  االأول،  العثماين 
الدولة، ويوهي قوتها، وي�ضوقها اإىل الفناء، فكان من اإ�ضالحاته اخلريية اأنه اأبدل 
الطربو�ض من العمامة، ولب�ضه هو نف�ضه، وم�ضى َخلَفه اأبناُء �ضلطنته؟ اأراد بذلك 

�ضّد روابط االأخوة بني العثمانيني.

ثّم غرّي من جاء بعده من اخللفاء، للمق�ضد عينه لبا�ضهم، ولب�ضوا الزي 
الفرني، ومنه البنطالون، وتبعهم يف ذلك امل�ضلمون وغريهم، وقد كان الفقهاء ال 
يظهر  البنطالون  االأخرى، والأن  باالأمم  ت�ضبًها  فيه  للم�ضلمني، الأن  يجيزون ذلك 
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لبا�ضهم، واّتخذوا  اأّما امل�ضلمون فقد غرّيوا  �ضكل اجل�ضم الذي ال يجوز ظهوره، 
ذلك اللبا�ض الفرني، الذي راأوه اأ�ضلح من ملب�ضهم، و�ضاركوا يف لب�ضه اإخوانهم، 

ومل يروا لذلك يف اأمر دينهم تاأثرًيا وتغيرًيا.

ونقاب، حّتى ال يجوز  امل�ضلمة بزي من جلباب، ودرٍع  يقوم دين  وهل 
الزي واختيار  للمراأة ما جاز للرجل، من تغيري  تغيري ذلك الزي؟ ومِلَ ال يجوز 
الب�ضات؟  قبل  من  اأخواتهن  كانت  ما  امل�ضلمات،  اليوم  تلب�ض  وهل  االأ�ضلح؟ 
من  القبعات  يلب�ضن  واللواتي  القرويات،  من  ونقابًا  جلبابًا  يلب�ضن  ال  واللواتي 
امل�ضلمات التكيات وغري التكيات، واالأفغانيات، واليوغ�ضالفيات، وجاللة ملكة 
االأفغان ثريا، اأهّن يا م�ضلمون غري م�ضلمات؟ وهل يوافق امل�ضلحة االإ�ضالمية اأن 

تف�ضم عروقها الوثقى من االأمم التكية واالأفغانية واليوغ�ضالفية؟

واالإيطاليني  واالأملان  والفرن�ضيني  االإنكليز  اإىل  انظر  ال�ضيخ،  �ضيدي  يا 
واليابان واالأمريكيني، وكّل �ضعوب االأر�ض املتمدنة، األي�ض لبا�ض روؤو�ضهم ولبا�ض 
ج�ضومهم جميًعا، على �ضكل اأو  زي واحد، وقد اأجمعوا بعد الدر�ض، اأنه االأ�ضلح 
يف  عندهم،  اللبا�ض  ت�ضابه  اأّثر  فهل  ال�ضحة؟  وحفظ  اجل�ضم،  حركات  لت�ضهيل 
نه�ضة كلٍّ منهم، وحميته، ووطنيته، ودينه؟ وهل اندغمت اأمة منهم باأخرى؟ اأو 
ا؟  ا، والياباين يابانيًّ ا، واالأملاين اأملانيًّ ا، واالإفرن�ضي اإفرن�ضيًّ مل يبق االإنكليزي اإنكليزيًّ
فلماذا يق�ضر نظرنا اإىل هذا احلد؟ وها نحن نرى رجالنا. وقد لب�ضوا ما يلب�ض رجال 
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الفرنة، ولب�ضوا ما يلب�ض اإخوانهم غري امل�ضلمني دون فرق بينهم، فهل اندغموا 
بغريهم، ومنعهم ذلك من اأن يكونوا م�ضلمني؟

النقاب موروث عن عبدة االأ�ضنام، ولي�س من خ�ضائ�س االإ�ضالم

يا �ضيدي ال�ضيخ، اإن التفريق باللبا�ض، واحلوؤول من هذه اجلهة، دون متازج 
النا�ض، لي�ض اأمًرا م�ضكوًرا، واحلجاب يف االأ�ضل، لي�ض من خ�ضائ�ض االإ�ضالم، 
وال من مقت�ضيات �ضريعته احلرة ال�ضمحة، واإّنا هي عادة قّلدنا بها �ضائر االأقوام، 
ومن �ضبقنا من عبدة االأ�ضنام، واإثباًتا لعادة �ضت الوجه قبل االإ�ضالم يف اجلاهلية، 

اإليكم ما قاله الربيع بن زياد العب�ضي، يف رثاء مالك بن زهري:

على  قومها  اجلاهلية، حتر�ض  وقدان يف  بنت  عمران  اأم  قالته  ما  واإليكم 
اأخٍذ بثاأر:

مالٍك مبقتل  م�سـروًرا  كان  من 
يندبنه حوا�سًرا  الن�ســـــاء  يجد 
ا ت�سرّتً الوجوه  يخبئن  كّن  قد 
فتى على  وجوههّن  حّر  ي�سربن 

نهار  بوجـــــه  �ســـــــاحتنا  فلياأِت 
باالأ�ســـحار اأوجهـــهــــن  يلطمن 
لالأنــــظار بـــــرزن  هّن  واليـوم 
االأخبار طيب  ال�ســــمائل  عّف 

باأخيكم تطلبـوا  مل  اأنتم  اإن 
والب�سوا واملجا�سد  املكاحل  وخذوا 

باالأبرق ووح�سوا  ال�سـالح  فذروا 
املرهق رهط  فبئ�س  الن�ساء  نقب 
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واإليكم بيًتا مّما قالته هند بنت معبد اجلاهلية، يف رثاء ابن اأخيها خالد:

هكذا كانت اجلاهلية، وهكذا كانت �ضائر االأمم كالرو�ض والفر�ض واليونان.

اإنهّن كّن  نعم اإن ن�ضاء اجلاهلية كّن متنّقبات، ولكّن املف�ّضرين قالوا لنا 
متبّذالت، اإذن ال خري يف نقابهّن.

كتاب الله يحبب اال�ضرتاك يف امللب�س، ويوؤّنب القائلني بعك�س ذلك

يا �ضيدي ال�ضيخ، هات الدليل من الكتاب اأو من ال�ضنة، على وجوب 
متييز امل�ضلمني يف امللب�ض عن غريهم، وعدم جواز لب�ضهم مالب�ض م�ضتكة، بينهم 

وبني غريهم. اأو مل تقراأ اآيات اهلل يف كتابه:  نث ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  
چ    ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ    ڄ   ڦ  
ڌ   ڍ   ڍ    ڇ   ڇ         ڇڇ   چ   چ   چ   
ڤ   ٹ   ٹ   ٹ    ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   نث   .]81 ]النحل/  ڌمث 
ڃڃ   ڃ   ڃ   ڄ    ڄ   ڄ   ڄ    ڦ   ڦ   ڦ   ڤڦ   ڤ   ڤ  
چ    چ  چ    چ     ڇ  .  ڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ   ڌ   ڎ    ڎ  ڈ   
ڈ  ژ  ژ  ڑ       ڑ  ک  ک  ک  ک  گ    گ  گ       گ  ڳ  ڳ  

خدرها من  الكاعب  تخرج  اخلباء اإن  فيه  تذكـــر  ال  يومك 
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ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڱمث ]االأعراف/ 32 - 33[. نث ک  گ  گ   گ   گ  
ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں   ں   ڻ  ڻ  ڻ  مث ]املائدة/ 87[.

نعم اهلل املحّلالت، وما هي  البّينات، ما هي  اأو ما ترى يف هذه االآيات 
املحّرمات؟

واإيّن الأ�ضرع اأنقل اإليكم، تفا�ضري هذه االآيات من كتب التف�ضري بحروفها.

قال املف�ّضرون البي�ضاوي والن�ضفي واخلازن والطرب�ضي: ال�ضربال يعم كّل 
ما يلب�ض.

وقالوا: زينة اهلل، كل ما يلب�ض وُيتجّمل به.

وقالوا: خ�َض اهلل احلّر بالذكر، اكتفاء باأحد ال�ضّدين، اأو الأن وقاية احلّر 
كانت اأهّم عندهم.

وامل�ضروبات  املطعومات  جميع  اأن  على  �ضريح،  دليل  االآية  يف  وقالوا: 
التحرمي.  بدليل يف  ال�ضرع  ه  ما خ�ضّ اإال  التجمالت حالل،  واأنواع  وامللبو�ضات، 
الأن االأ�ضل يف جميع االأ�ضياء االإباحة، اإال ما حظره ال�ضارع، وثبت حترميه بدليل 

ل. مف�ضّ
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املوؤمنني  بني  الدنيا  يف  م�ضتكة  واملاأكل  امللب�ض  من  الطيبات  وقالوا: 
وغريهم، وهي خال�ضة للموؤمنني يف االآخرة.

وقالوا: عن ابن عبا�ض : »اإن املوؤمنني ي�ضاركون امل�ضركني يف الطيبات يف 
الدنيا فاأكلوا من طيبات طعامهم ولب�ضوا من جياد ثيابهم، ثّم يخل�ض اهلل الطيبات 

يف االآخرة للذين اآمنوا ولي�ض للم�ضركني فيها �ضيء«.

وقالوا: اإن املالب�ض واملطاعم واأنواع التجمالت، غري خال�ضة للموؤمنني يف 
اآمنوا ولغريهم،  الدنيا، الأن امل�ضركني �ضركاوؤهم فيها. ومل يقل تعاىل هي للذين 
لينّبه على اأنها خلقت للذين اآمنوا على طريق االأ�ضالة، وعلى اأن غريهم تابع لهم.

وقالوا: واأرجو منك اأن ت�ضغي اإىل ما قالوا، يف تف�ضري قوله تعاىل: نثڱ  
ڱ  ڱ  ڱ  ں    مث  ]الروم/ 28[. اأي قال اهلل تعاىل كذلك اأبني 
احلالل مما اأحللت، واحلرام مما حرمت، لقوم علموا اأين اأنا اهلل وحدي ال �ضريك 
العرب،  من  اجلهلة  لهوؤالء  ممد  يا  قل  حرامي،  وحرموا  حاليل،  فاأحلوا  يل، 
الذين يحرمون ما اأحل اهلل، اأن اهلل مل يحرم ما حترمونه اأنتم، بل اأحله اهلل لعباده، 
وطيبه لهم، واإنا حّرم ربى الفواح�ض من االأفعال واالأقوال، جهرها و�ضرها، واالإثم، 
والبغي بغري احلق، واأن ت�ضركوا باهلل، واأن تقولوا على اهلل ماال تعلمون. وقالوا يف 
تف�ضري: نث ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ      ىئمث  ]البقرة/ 169[، اأي واأن تتقّولوا عليه، 

وتفتوا الكذب يف التحرمي.
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فهل تر�ضى يا �ضيدي ال�ضيخ اأن تكون مّمن يقولون على اهلل ماال يعلمون، 
فيحّرمون على املوؤمنني نعمة اهلل التي اأخرج لعباده، ويهملون البحث عن مّرماته، 
مقيمني مقامه الت�ضويق اإىل التفريق بامللب�ض؟ لندع البحث عن امللب�ض يا �ضيدي، 

وابحث عن مكارم االأخالق.

اإنه ملن دواعي العجب، اأن خزانة الكتب االإ�ضالمية، على وفرة ما حوته 
املدح  من  اململوءة  االأ�ضعار،  دواوين  من  فيها  ما  وعلى  واالأ�ضفار،  الكتب  من 
والرثاء، والفخر، والهجو، والَغزل، لو فت�ضنا فيها عن كتب االأخالق التي تركها 
لنا ال�ضلف، ملا كدنا نعّد اأكرث من ثالثة هي: »تهذيب االأخالق« البن م�ضكويه، 
و»اأدب الدنيا والدين« للماوردي، و»اجلزء الرابع« من اإحياء االإمام الغزايل، وقد 
ال�ضيخ  الفا�ضل  للعامل  والواجبات«  »االأخالق  كتاب  قريب،  عهد  منذ  زينها 
عبد القادر املغربي، فائتنا يا �ضيدي ال�ضيخ بكتاب ثاٍن، يف االأخالق والواجبات، 
تهّذب به نا�ضئتنا على مبداأ قومي، وتراعى به تغرّيات االأزمان، وتطّورات اأحوال 
العمران، على مثل ما فعل ال�ضيخ املغربي، وليكن فداك األف كتاب، لي�ض فيها 

نفع لتهذيب اأخالق االأمة، على املبادئ القومية:

بقيت مــــا  االأخــــالق  االأمم  ذهبوااإمنا  اأخــالقهم  ذهبت  هم  فاإن 
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املقابلة بني ما اأمر الله ور�ضوله من جهة، وما قال ابن عابدين من 
جهة اأخرى، ونظرات يل

يا �ضيدي ال�ضيخ، اأتخاف على القطيع، اإذا ا�ضتك وغريه يف امللب�ض اأن 
ي�ضيع؟

الرعاة ي�ضمون الغنم، وي�ضرمون اآذان املعزى ِلُتعرف. فهل تريد اأن ت�ضم 
النا�ض، بو�ضم اللبا�ض؟

البدع،  غرائب  اإحداث  يف  رغبتهم  كانت  الفقهاء،  من  اأ�ضالفك  بع�ض  اإن 
اأ�ضبه بالولع. فابتدعوا من ال�ضمات والعالمات واملعامالت لغري امل�ضلمني اأنواًعا 
اإّن ذلك كله كان مفعواًل ملعنى  واأ�ضكااًل، جّل عنها �ضرع اهلل االأ�ضرف وتعاىل. 

موؤمل، هو تفريق امل�ضلم عن غري امل�ضلم.

وقد يكون اأّنك اأخذت قولك يا �ضيدي ال�ضيخ، بوجوب متييز امل�ضلمني 
عن غريهم، من رد املحتار على الدر املختار البن عابدين، حيث قال ما ملّخ�ضه: 
وجب  واإذا  عّنا،  متييزهم  من  بّد  فال  اال�ضالم،  اأهل  خمالطني  الذّميون  كان  ملّا 
التمييز، وجب اأن يكون مبا فيه ذل و�ضغار لهم، كيال يعامل غري امل�ضلم معاملة 
ركب  واإن  مطلًقا،  خياًل  امل�ضلم  غري  يركب  فال  والتعظيم،  التوقري  يف  امل�ضلم، 
حماًرا ينزل عنه عندما ميّر بامل�ضلمني، وي�ضيق عليه يف املرور باأن يلجئه اإىل اأ�ضيق 
لئال يقف عند  داره عالمة،  البناء ويجعل على  داًرا عالية  ي�ضكن  الطريق. وال 
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داره �ضائل، ويدعو له باملغفرة، اأو يعامله بالت�ضّرع معاملة امل�ضلمني، واإذا ا�ضتعلى 
احلب�ض  يلزمه  واجلواري  العبيد  ا�ضتخدم  واإذا  قتله،  لالإمام  امل�ضلمني، حّل  على 
والتعزير ال�ضديد. وال يعمل ب�ضالح، اأي ال يحمله وال ي�ضتعمله، الأنه عز، وكّل 
من  ثيابه، موًكا  فوق  به  مزّنًرا  الك�ضتيج  يظهر  اأن  وعليه  عنه،  مينع  ا  عزًّ كان  ما 
خيوط ال�ضوف وال�ضعر الثخني، والك�ضتيج فار�ضي معّرب، معناه االأ�ضلي العجز 
والذل، وال يلب�ض الثياب الفاخرة ك�ضوف مربع، وجوخ رفيع، واأبراد)1( رقيقة، ال 
واإّنا  زنار االإبِري�َضم، الأن ذلك جفاء يف حق االإ�ضالم، ومك�ضرة لقلوبهم،  يلب�ض 
يلب�ض قلن�ضوة طويلة من ِكربا�ض اأو لبد)2(، م�ضبوغة بال�ضواد، وجتعل مكاعبهم )اأي 
مدا�ضاتهم( خ�ضنة، فا�ضدة اللون، وكذا توؤخذ ن�ضاوؤهم بالزي يف الطرق فيجعل 
على مالءة اليهودية خرقة خ�ضراء، وعلى مالءة الن�ضرانية خرقة زرقاء، وكذا يف 
احلمامات، فيجعل يف اأعناقهّن طوق احلديد. اإىل اآخر ما و�ضع هناك من القيود 
غار فيما يكون بينه  املبتدعة وعدد، اإىل اأن قال: وينبغي لغري امل�ضلم، اأن يالزم ال�ضَّ
وبني امل�ضلم يف كل �ضيء، وعليه، فيمنع من القعود حال قيام امل�ضلم عنه، ويحرم 
القيام له تعظيًما، وتكره م�ضافحته، وال يبداأ ب�ضالم اإال حلاجة، وال ُيزاد يف اجلواب 

على »وعليك«.

)1( اأْبراد: اأك�ضية خمططة يلتحف بها. )م(.
)2(  قلن�ضوة من كربا�ض اأو لبد: غطاء للراأ�ض من قطن اأو �ضوف. )م(.
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اأيجوز لنا يا �ضيدي ال�ضيخ: اأن ناأخذ بهذه البدع الغريبة التي ما اأنزل اهلل 
بها من �ضلطان، وتخالف الكتاب وال�ضنة خمالفة �ضريحة، حّتى تن�ضر الر�ضائل 
بني العامة، م�ضوًقا اإىل التفريق بامللب�ض، لتزيد الغرور غروًرا؟ اأيجوز اأن نعد هذه 

البدع، من ال�ضرع املّتبع، ونعلها اأحكاًما نتم�ّضى عليها.

وال�ضالح،  اخلري  حيث  ر�ضوله،  و�ضّنة  اهلل،  كتاب  اإىل  نرجع  اأن  بنا  يجدر  اأم 
فاّتبعنا  قدرنا  اإذا  اأننا  ترى،  اأال  والنور؟  املدنية  وال�ضالم، وحيث  التاآخي  وحيث 

ڃ        ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   نث  تعاىل:  لقوله  م�ضداًقا  اأم�ضينا  البدع  هذه  مثل 
.  ڇ  ڍ  ڍ      ڌ  ڌ  ڎ    چ  چ     چ  چ   ڇ  ڇ  

ڎ  ڈ  مث   ]االأحزاب/ 66 - 67[.

اأين هذه البدع من كتاب اهلل و�ضّنة ر�ضوله؟ �ضَتان ما بني الرثّيا والرثى. اإن 
امل�ضلم الذي يرى ما راأى ابن عابدين، اأ�ضبه مبن ميلك ثوبًا فاخًرا جمياًل ق�ضيًبا)1(، 

فال يلب�ضه اإال مقلوبًا.

ژ   ژ   ڈ   ڈ   نثڎ   العزيز:   كتابه  يف  تعاىل  اهلل  قال 
ڑمث. ]االأنعام/ 98[.   نث ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤ    ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  
ڦڦ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃ    ڃ      .  ڃ  چ      چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ       

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک    مث ]املمتحنة/ 7 - 8[

)1( ق�ضيًبا: جديًدا
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وقال تعاىل: نث  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پمث ]العنكبوت/ 46[. 
وقال تعاىل:  نث ژ  ژ  ڑ   ڑ   کک   ک  ک    گ  گ  گ         گ  

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ           ڱ  ڱ    مث  ]ف�ضلت/ 34[.

 ... ژ  ڈ   ڈ   ڎڎ   ڌ   ڌ    ڍ   ڍ   نثڇ   تعاىل:  وقال 
چ   ڃ    ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   
ک   ڑ   ڑ      .. َڇ  ڇ      ڇ    . چ   چ   چ  

ک  ک ...ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀمث ]املائدة/ 44 - 48[.

وقال �ضلى اهلل عليه و�ضلم، وقد جمع يف قوله هذا العدل َكلُه وح�ضن 
ال�ضيا�ضة كّله، قال عن الذّميني: »لهم ما َلَنا وَعليهْم ما َعَلينا«.

ا َفَقد اآَذاين، َوَمْن اآَذاين فقد  يًّ وقال �ضلى اهلل عليه و�ضلم: »َمْن اآذى ذمِّ
اآذى اهلَل«.

اأَنَا  ُكْنُت  َوَمْن  َفاأنَا َخ�ضمُه،  ا  يًّ اآذى ذمِّ »َمْن  وقال �ضلى اهلل عليه و�ضلم: 
متُه َيوم الِقَيامة« ُمُه َخا�ضَ َخ�ضْ

َرَبُه اهلُل ِب�ِضَياٍط ِمْن نَاِر يِف  ا �ضَ يًّ وقال �ضلى اهلل عليه و�ضلم: »َمْن اآذى ذمِّ
َيوِم الِقَياَمة«

اهلِل  اإىل  ُهْم  َواأََحبَّ اهلِل  ِعَياُل  ُكلُهُم  »اخَلْلُق  و�ضلم:  عليه  اهلل  �ضلى  وقال 
اأَنَْفُعُهْم ِلِعَياِلِه«
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ا�ُض، واأَ�ْضَرُف  َياأَمَنَك النَّ اأَْن  وقال �ضلى اهلل عليه و�ضلم: »اأَ�ْضَرُف االإميَان 
ا�ُض ِمْن ِل�َضاِنَك َوَيدَك« االإ�ضاَلِم اأْن ي�ضَلَم النَّ

اإىَل  َبعَد االإميَاِن باهلِل التَّحبُّب  الَعْقِل  وقال �ضلى اهلل عليه و�ضلم: »راأ�ُض 
ا�ض« النَّ

وقال �ضلى اهلل عليه و�ضلم: »املُوؤِمُن اآِلٌف ماأُلوٌف واَل َخرَي ِفْيَمْن اَل ياأَلُف 
واَل يوؤَلف«

وقال �ضلى اهلل عليه و�ضلم: »لي�ض مبوؤمن من مل ياأمن جاره غوائله«.

االأْخاَلِق  مِبَكارِم  االإ�ْضاَلَم  َحفَّ  اهلَل  »اإن  و�ضلم:  عليه  اهلل  �ضلى  وقال 
ا�ِضِن االأَْعَماِل« َوَمَ

وا واَل َتَناَبُزوا واَل تَناَف�ُضوا َوُكوُنوا  وقال �ضلى اهلل عليه و�ضلم: »َواَل تَباغ�ضُ
ِعَباَد اهلِل اإِْخَوانا«

وم«. الِة وال�ضَّ اَلُح َذاِت الَبنْيِ َخرْيٌ َمْن َعامِة ال�ضَّ وقال �ضلى اهلل عليه و�ضلم: »اإ�ضْ

وقال �ضلى اهلل عليه و�ضلم: »االإن�ّضاُن اأُخو االإن�ضاِن اأحبَّ اأَْم َكِرَه«.

ا، فقال له  وقد �ضاحب اأمري املوؤمنني علي بن اأبي طالب ، رجاًل ذميًّ
الذّمي: اأين تريد يا عبد اهلل، قال: اأريد الكوفة، فلّما عدل الطريق بالذّمي، عدل 
معه اأمري املوؤمنني، فقال له الذّمي: ملاذا عدلت معي؟ فقال له اأمري املوؤمنني: هذا 
بع الرجل �ضاحبه هنيهًة اإذا فارقه، كذلك اأمرنا نبينا. من متام ح�ضن ال�ضحبة اأن يتَّ
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ولن�ضغ االآن اإىل احلديث االآتي: اأ�ضَرت خيُل ر�ضول اهلل  يف احلرب 
مع بني طي، �ضفانة بنت حامت الطائي، واأتوه بها وكانت م�ضيحية، فقالت: »هلك 
الوالد، وغاب الرافد، فاإن راأيت اأن تخلي عّني، وال ت�ضمت بي اأحياء العرب، 
ويحمي  اجلار،  ويحفظ  اجلاين،  ويقتل  العاين،  يفّك  قومه،  �ضّيد  كان  اأبي  فاإن 
الكّل،  ويحمي  ال�ضالم،  ويف�ضي  الطعام،  ويطعم  املكروب،  ويفرج عن  الذمار، 
وُيعني على نوائب الدهر، وما اأتاه اأحد يف حاجة فرّده خائًبا، اأنا بنت حامت الطائي« 
ا، َخلُّوا َعنها، فاإّن اأباها كان  فقال �ضلى اهلل عليه و�ضلم: »هذه �ضفاُت املُوؤمننَي َحقًّ

ُيحبُّ َمَكاِرم االأخالِق« وبعد اأن اأكرمها اأرجعها اإىل قومها اآمنة مكّرمة.

ثَم قدم عليه �ضلى اهلل عليه و�ضلم اأخوها ُعدي بن حامت الطائي، فقام له 
تعظيًما، ونزع رداءه واأجل�ضه عليه، وجل�ض �ضلى اهلل عليه و�ضلم على التاب، ثّم 
« ثّم اأدخله بيته مكرًما اإّياه، ومل  التفت اإىل اأ�ضحابه وقال: »اأكرموا عزيز قوٍم ذلَّ
عليها،  واأجل�ضه  له  فطرحها  اآدم،  من  وو�ضادة  البيت غري حف�ضة  عنده يف  يكن 
اأْن  َقْبَل  َماَت  َباَك  اأَ »اإنَّ  له:  قال  ثّم  االأر�ض.  وجل�ض �ضلى اهلل عليه و�ضلم على 
ار اأن َيا نَار ِهيدِيِه واَل توؤذيه، فاإْن  َمَر اهلُل ِباأبيَك اإىل النَّ اأَ ُيوؤِمَن فاإَذا َكاَن َيوُم الِقَياَمِة َوَ

اِر ال يذوق حرَّ النار الأنَُّه كاَن ُيحبُّ َمَكاِرَم االأْخاَلِق«. َكاْن اأَُبوَك يف النَّ

هذا �ضرع اهلل الواجب اأن يتبع، ال تلك البدع، قابلوا بني �ضرع اهلل، وتلك 
البدع. اإنها لي�ضت مّما �ضرع.
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يا �ضيدي ال�ضيخ، ال عمل لالإن�ضان، اأ�ضد �ضرًرا من تعاميه عن مر�ضه اأو 
اإخفائه، وعدم �ضعيه ل�ضفائه. ومن اأهم االأمرا�ض االجتماعية عدا اجلمود والتقليد، 
مر�ٌض كثري الغدر ب�ضاحبه هو التكرّب اأو الغرور، الذي يعمي االإن�ضان فال يعرف 
نف�ضه، هو التكرّب والغرور الذي اأعمى قلب الرجل عن احلق، وعن العدل، وعن 
كتاب اهلل، وعن �ضّنة ر�ضوله، فعامل املراأة امل�ضت�ضعفة مبا عامل، وحاول اأن يعامل 
اهلل  كتاب  يخالف  ذلك  ولكن  والتحقري.  بالغم�ض  عاملها  مثلما  غلبه  من  كل 
و�ضّنة ر�ضوله، فال ينتج اإال وبااًل، وال يزيد اإال �ضفااًل، وال يعود على �ضاحبه اإال 
باخل�ضران. قال اهلل تعاىل: نثڤ    ڤ  ڤ  ڤمث ]فاطر/ 5[. اأي ال�ضيطان، 

اإنه يحمل االإن�ضان على ماباة ووراءها كل ما ي�ضّر به، وقال تعاىل:  نثۓ  ڭ  ڭ  
ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆمث ]الن�ضاء/ 36[.

وقال �ضلى اهلل عليه و�ضلم: »اأَْعَظُم التَّكرب َغْمط اخَلْلِق و�ضفُه احَلق«.

َمواِت  ال�ضَّ اَر  َجبَّ ُيَنازُع  االأَر�ِض  »املتكرّبُ يف  و�ضلم:  عليه  اهلل  �ضلى  وقال 
َواالأَْر�ض«.

ِرَداَءُه،  اهلَل  ُيَنازُع   ُ ِرداُء اهلِل، واملَُتكربِّ وقال �ضلى اهلل عليه و�ضلم: »الِكرُب 
اِر َيوَم القَياَمِة«. ُه يِف النَّ َوَمْن نَاَزَع اهلَل ِرَداَءُه مَلْ َيِزْدُه اإالَّ �ضَفااًل، َوكبَّ
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ون َيوَم الِقَياَمة يِف َخلٍق ِمَن  ُ وقال �ضلى اهلل عليه و�ضلم: »ُيْح�َضُر املَُتكربِّ
ا�ِض، ُيوطئون حتى َيْفرَغ اهلُل ِمَن ِح�َضاب خلِقِه، ُثمَّ ُي�ْضَلُك ِبِهْم  وِر النَّ ، يف �ضُ الَذرِّ

ار«. َم َوُي�ضقوَن ِمن ِطينة خَبال ِمْن �ضديِد اأهِل النَّ اإىل َجَهنَّ

ب يف دائرة االأخوة اإذ  قال ال�ضاعر االأمريكي: »مل يقبلني املتكرّب املتع�ضّ
بنى حوله دائرة و�ضعني خارًجا عنها، فبنيت حولها دائرة من االأخوة اأخرى اأو�ضع 
منها فبقيت واإّياه يف دائرة واحدة«. فما كان اأحرى بابن عابدين اأن يجل الدين 
ال�ضريف  الدين  ذلكم  لروح  تبًعا  ي�ضبق،  واأن  البدع  تلك  مثل  االإ�ضالمي، عن 
العامل،  التي جتمع  العظمى  االإخاء  دائرة  تبيني  االأمريكي، يف  ال�ضاعر  ال�ضامي، 

تلك التي اأ�ض�ضها امل�ضيح عي�ضى و�ضّيدها ممد عليهما ال�ضالة وال�ضالم.

ركب  واإن  مطلًقا،  اخليل  يركب  اأن  امل�ضلم،  لغري  عابدين  ابن  يجز  مل 
واأجلاأه  الت�ضييق،  عليه  واأوجب  بامل�ضلمني،  مير  عندما  عنه  فينزل  ل�ضرورة  حماًرا 
تاأميًنا ملالزمته الذل وال�ضغار على ما ذكر، وانظر  اأ�ضيق الطريق، كّل ذلك  اإىل 
اليوم، اأنت يا �ضيدي ال�ضيخ، اإىل غري امل�ضلم، اأال ترى اأنه بعد نيله حّرياته واإفالته 
لعجالته،  وحزونها  و�ضهولها،  االأر�ضني،  بت�ضخري  يكتف  مل  واأغالله،  قيوده  من 
و�ضياراته ودباباته، وبت�ضخري البحار لبواخره ومواخره ومدرعاته، بل �ضخر االأفالك 
بالقطبني  االأر�ضيني من عٍل، هازئًا  اإىل  ينظر  لطياراته، وركب مت اجلو  الوا�ضعة 

واالأوقيانو�ض ال�ضا�ضع الوا�ضع، الفا�ضل بني العاملني؟
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مل يجز ابن عابدين لغري امل�ضلم، اأن ي�ضكن داًرا عالية البناء لئال يقف 
عند داره �ضائل ويدعو له باملغفرة اأو يعامله يف الت�ضّرع، وانظر اليوم اأنت يا �ضيدي 
ال�ضيخ، اإىل غري امل�ضلم، وقد نال حّرياته، واأفلت من قيوده واأغالله، اأال ترى اأن 
ق�ضوره ال�ضاهقة، وقد يبلغ بع�ضها �ضبعني طبقة، تناطح ال�ضحاب وقد تعلوه؟ وهو 
اإّنا ترّفع عن ذلك، وهو  بالت�ضّرع،  اأو يعامله  باملغفرة،  ال ينتظر ال�ضائل ليدعو له 
ير�ضل اإىل ما وراء البحار، واىل كل االأقطار، ماليينه وملياراته، الإ�ضعاف الفقري، 

و�ضفاء املري�ض، ون�ضر العلم، وتثقيف العقل، واإ�ضعاد الب�ضر؟

مل يجز ابن عابدين لغري امل�ضلم، اأن ي�ضتخدم العبيد واجلواري ا�ضتخفاًفا 
به، فتاأّمل اأنت يا�ضيدي ال�ضيخ ماذا فعل غري امل�ضلم، بعد نيل حّرياته واإفالته من 
قيوده واأغالله، اإنَّه حّرر العبيد واجلواري، يف الدنيا كّلها جرًبا، مبعاهدات خا�ضة، 
وبداًل من اأن ي�ضتعبد اإخوته واأخواته من بني االإن�ضان وي�ضّخرهم، ا�ضتعبد الطبيعة 

اجلامدة م�ضّخًرا اإياها، وم�ضخًرا قواها الإرادته وخدمته وراحته ونفعه.

مل يجز ابن عابدين لغري امل�ضلم، اأن يلب�ض الثياب الفاخرة، مثل ال�ضوف 
املربع، واجلوخ الرفيع، واالإبراد الرقيقة، وال زنار االأبري�ضم الأن ذلك جفاء يف حق 
االإ�ضالم ومك�ضرة لقلوبهم، بل يلب�ض الك�ضتيج ثوب العجز والذل، موًكا من 

خيوط ال�ضوف وال�ضعر الثخني.
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  نبّينا ممد  القراآن  عّلم  اأنه  يظهر  ما  على  عابدين  ابن  تنا�ضى  وقد 
اأن ي�ضتعيذ من م�ضاوئ االأخالق كان احل�ضد من جملة ما لقنه اال�ضتعاذة منه 

.ڦ   ڦ  ڦ   .  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ   نث ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   تعاىل:  فقال 
ڦ  ڄمث     ]الفلق/ 1 - 3[.

ح�ضر  قد  اأنه  ترى  اأال  امل�ضلم،  غري  اإىل  ال�ضيخ،  �ضيدي  يا  اليوم  وانظر 
العّز  عنوان  الهامة  ال�ضناعات  �ضائر  فيه  كما ح�ضر  الفاخرة،  االأقم�ضة  �ضنع  فيه 

والقدرة؟ فهو الذي ير�ضل اإلينا من االأقم�ضة الفاخرة ما نلب�ض.

  نبّينا  بعث  اإّنا  التي  االأخالق  ملكارم  موافًقا  عابدين  ابن  يرى  هل 
لتتميمها، اأن نح�ضد غري امل�ضلم، على لب�ض املالب�ض الفاخرة وزنار االأبري�ضم، ونعد 
ذلك مك�ضرة لقلوبنا، يف حني اأن غري امل�ضلم ير�ضلها اإلينا من وراء البحار، لنتزّين 

بها، دون اأن يجول يف فكره �ضيء من احل�ضد؟

يا  اأنت  اليوم  اأن يعمل ب�ضالح، وانظر  امل�ضلم  ابن عابدين لغري  مل يجز 
�ضيدي ال�ضيخ، اإىل غري امل�ضلم، وقد نال حّرياته، واأفلت من قيوده واأغالله، اأال 
ترى اأنه بداًل من مثل »بارودة بفتيل« �ضنع لنف�ضه قالًعا متحّركة تده�ض القلوب 
واالأنظار، واأ�ضلحة مرّوعة من املدافع والقنابل واآالت الدمار، وما يدّك من االأر�ض 
من  تتى  وال�ضواعق  والرعود  الربوق  اإ�ضعااًل،  وي�ضعلها  زلزااًل،  ويزلزلها  جبااًل، 
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فوهات يف غيوم من الدخان والغاز ال�ضار، كاأنها براكني نار، تخرج اأثقااًل، بعدت 
جمااًل. يف االأر�ض ويف اجلو ويف البحار؟

مل يجز ابن عابدين لغري امل�ضلم، اأن يلب�ض على راأ�ضه اإال قلن�ضوة طويلة 
من كربا�ض اأو لبد م�ضبوغة بال�ضواد، واأن يلب�ض من املكاعب غري اخل�ضن الفا�ضد 
�ضكل  على  بقينا  نحن  اأننا  ترى  اأال  نظرة،  ال�ضيخ  �ضّيدي  يا  اليوم  واألِق  اللون. 
واحد، من القالن�ض املتكة اأو الطرابي�ض التي ي�ضنعها غري امل�ضلم، وير�ضلها اإلينا، 
واأن مدا�ضاتنا احلمراء اأو ال�ضفراء، بقيت ثابتة ال تتغرّي، ي�ضتحي اأن يلب�ضها اأحد 
مّنا، اإال الفقراء من اأهل القرى؟ اأما هو فقد �ضنع لنف�ضه قالن�ض ومكاعب جميلة 
حت�ضر  وال  اأ�ضكالها،  حت�ضى  ال  قد  والقّر،  احلّر  مع  متبّدلة  متجّددة،  فاخرة  نافعة 
اأنواعها، فا�ضتكنا يف ما اختع من املكاعب واملالب�ض، ولكّنا ان�ضطرنا �ضطرين يف 

القالن�ض.

اأوجب ابن عابدين على غري امل�ضلمات، اأن يجعلن على مالءاتهّن خرًقا 
خ�ضراء، اأو زرقاء، واأن جتعل يف اأعناقهن يف احلمامات اأطواق احلديد، فانظر اليوم 
قيودهن  من  واأفلت  حرياتهن،  نلن  وقد  امل�ضلمات،  غري  اإىل  ال�ضيخ،  �ضيدي  يا 
باأثواب وقالئد من  اأطرحن املالءات واخلرق، وظهرن  اأنهن  اأال ترى  واأغاللهّن. 
العز والفخار، كاأنهّن مالئكة من ب�ضر ي�ضعني جلعل االأر�ض جنات، جتري من حتتها 

االأنهار، ت�ضرح القلوب، وال�ضدور، وت�ضر االأرواح واالأب�ضار؟
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اإن قيود املالب�ض التي قال بها ابن عابدين، يا �ضيدي ال�ضيخ، كانت ملعرفة 
اإال  غري امل�ضلم، حتى ال يغلط اأحد يف معرفته، فيعامله معاملة الئقة، وما كانت 

بدعة مثل بدعة احلجاب للمراأة امل�ضت�ضعفة ملالزمة الذل وال�ضغار.

 مل يجز ابن عابدين للم�ضلم اأن ي�ضافح غري امل�ضلم، اأو يبداأه ب�ضالم اأو 
يزيد يف اجلواب على )وعليك( واأن يقوم له تعظيًما، ولكن ما قاله ابن عابدين 

جب    يئ   ىئ   مئ    حئ  جئ   ی   نث  تعاىل:  لقوله  �ضراحة  خمالف 
اَلٍة واَل  حبمث ]الن�ضاء/ 86[ وخمالف الأمر ر�ضول اهلل  اأْن »ال ِغَراَر يِف �ضَ
َت�ضليم«. وجاء يف معاين االأخبار: ال غرار اأي ال نق�ضان اأما يف ال�ضالة فقد ترك 
اإمتام ركوعها و�ضجودها. واأما يف الت�ضليم، فاأن يقول الرجل: »ال�ضالم عليكم« اأو 
يرد فيقول: »وعليك«. وال يقول: »وعليكم ال�ضالم«. وقد �ضادف االإمام ال�ضافعي 
له  اأتدعو  له:  فقيل  اهلل«  ورحمة  عليكم  »ال�ضالم  قائاًل:  بال�ضالم  فبادره  ا،  وثنيًّ

بالرحمة؟ اأجاب: اأو لي�ض برحمة اهلل يعي�ض؟

قال ابن عابدين ما قال ب�ضاأن ال�ضالم، وعدم التعظيم واالحتام، ولكن 
اأال ترى اليوم يا �ضيدي ال�ضيخ، اأن غري امل�ضلم، بعد نيله حّرياته، واإفالته من قيوده 
واأغالله، ا�ضتحّق مّنا واجًبا من ال�ضالم، واالإكرام، والتعظيم، واالحتام، نت�ضابق 

اإليه، لنق�ضيه لديه، ولنا مثل ذلك الواجب عليه؟
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�ضادتي و�ضيداتي:

�ضحة  على  تدل  الراقي،  ال�ضافر  العامل  يف  ح�ضلت  التي  النتائج  اإن 
كّل  املقّيد، يف  عاملنا  التي ح�ضلت يف  النتائج  واأّما  واأعماله،  اآرائه  يف  املقدمات 
حركاته واأعماله، فاأنها لتدل على ف�ضاد املقدمات يف اآرائنا واأعمالنا، فلنتك الغرور 
يا �ضادة، ال فرق يف الدنيا امل�ضتكة بني االإن�ضان، واأخيه االإن�ضان، فليت�ضّبه كّل 
ا كان واأين كان، )اإن الت�ضبه بالكرام فالح( ومن  اأيًّ مّنا، مبن هو خري منه عماًل، 
كان مغروًرا، م�ضت�ضغًرا غريه، فلي�ض له ن�ضيب من غريه اإال اال�ضت�ضغار كما قال 

ال�ضاعر:

منهم  لتقرب  بالنا�ض  ْق  احْلَ االأمام،  اإىل  ال�ضيخ  �ضيدي  يا  االأمام  اإىل 
عنهم،  بعيًدا  متاأّخًرا  تبق  وال  وي�ضتكربوك،  اإليهم  النظر  لدى  فت�ضتكربهم 

فت�ضت�ضغرهم لدى النظر اإليهم وي�ضت�ضغروك.

وهم  اأ�ضباًحا،  بعيد  من  تراهم  لئال  �ضيدي،  يا  اإليهم  واقرب  بهم  احلق 
اإخوانك، فريوك هم اأي�ًضا �ضبًحا واأنت اأخوهم. اإن بع�ض احلكماء مّثل هذه احلالة 

والذنب للطرف ال للنجم يف ال�سغروالنجم ت�ست�سغر االأب�سار روؤيته

خيــالئــــــه يف  املعجــــب  َمَثُل 
يف وهـــــــو  �سغاًرا  النا�س  ينظر 

اجلبل راأ�س  يف  الواقف  مثل 
يزل مل  �سغرًيا  النا�س  اأعني 
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اأ�ضود، وجدته  بقوله: »اأم�ضى علّي امل�ضاء يف ال�ضحراء، فالح يل من بعيد �ضبح 
اأخي«.

نعم يا �ضادة، اإن االإن�ضان اأخو االإن�ضان اأحب اأم كره، واإن منزلة املرء من 
اأنهم  للب�ضر  واخلري  النفع  يو�ضل من  ما  مقدار  تكون على  بني جن�ضه  ربه، ومن 
بني  الفروق  ب من  التع�ضّ اأحدثه  ما  واأزال  الظلمات  بّدد  احلّرية  نور  اإن  اإخوانه، 
ب املكروه، الذي �ضّد ما حجب عّنا يف �ضرع اهلل،  النا�ض يف الدنيا، ذلك التع�ضّ

والكتب املنّزلة من االأنوار، وما فيها من اأمهات اخلري، ومكارم االأخالق.

واأن  االإن�ضان،  اأخو  االإن�ضان  اأن  اأن�ضانا  الذي  املكروه.  ب  التع�ضّ ذلك 
االأبرار  على  وميطر  وال�ضاحلني،  االأ�ضرار  على  �ضم�ضه  )ي�ضرق  العاملني  رب  اهلل 

ب. والظاملني(. ومل يكن تقييد الذّميني باملالب�ض اإال نتيجة ذلك التع�ضّ

الراقي، من قيود  ال�ضافر  العامل  الذّميون، مثلما حتّرر  اليوم وقد حتّرر  اأّما 
املالب�ض، واألقوها بعيًدا عنهم، فكاأّن �ضيدي ال�ضيخ، وقد عجز عن تقييد الذميني، 
يفّت�ض عن مثل تلك القيود ليقّيد بها امل�ضلمني، تاأييًدا ملبداأ التفريق بني العاملني. 
وقد يكون اأن ال�ضيخ يهمه، على ما ذكر بع�ض الظرفاء، اأن يعرف من اأول نظرة، ملن 
يقول: »ال�ضالم عليكم ورحمة اهلل«، وملن يقول: »نهاركم �ضعيد« اأو »وعليكم«. 
ذلك قد يهمه، اأكرث مّما تهّمه االأمور التي ترفع عامل االإ�ضالم اإىل اأعلى الدرجات، 
اأو تخف�ضهم اإىل اأ�ضفل الدركات، قد يهّمه، اأكرث مّما تهّمه االأمور، التي مت�ضي بهم 
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اإىل االأمام، فتجعلهم يف طليعة االأقوام، اأو ترجع بهم اإىل الوراء، فتجعلهم كاالأنعام 
نف�ضه من  ليعد  املاآل،  ال�ضيخ مثل هذه احلال، مهما �ضاء  يوؤثر  بالزمام، وقد  تقاد 

القادة االأعالم.

امل�ضلم حر يف ملب�ضه، وخري لبا�س كل زمان لبا�س اأهله

ت�ضمع  مل  كاأّنك  والتحّنك،  التقّنع  اإىل  ت�ضّوق  اإّنك  ال�ضيخ،  �ضيدي  يا 
هاِر«. ُع ريَبٌة يف اللَّيل َوَمذلٌة يِف النَّ احلديث عن علي : »التقنُّ

التي  اآيات اهلل  تقراأ  كاأّنك مل  امللب�ض،  بقيود  ت�ضّيق علينا اخلناق،  اإّنك 
 : ال�ضادق  اأبي عبد اهلل جعفر  تقراأ احلديث عن  تفا�ضريها، ومل  ذكرتها مع 
وزوجة  يلب�ضه،  وثوب  ياأكله،  طعام  املوؤمن،  عليها  اهلل  يحا�ضب  ال  اأ�ضياء  »ثالثة 
ن بها« وكاأّنك مل تقراأ احلديث عن ابن عّبا�ض : »ُكْل َما  �ضاحلة تعاونه ويح�ضّ

خَطاأْتَك َخ�ضَلَتاِن �َضَرٌف َوخَميلٌة«. �ِضئَت، وا�ضَرب َما �ِضئَت والب�ض َما �ِضئَت ما اأَ

مع  خلت،  التي  الع�ضور  وراء  ما  اإىل  امللب�ض،  يف  ترجعنا  اأن  تريد  اإّنك 
احلديث  وقد جاء يف  القهقرى،  اجلمود، وال رجوع  يريد  ، ال  اهلل  ر�ضول  اأن 
يِف  �َضامٌة  كاأنُكم  َتُكوُنوا  حّتى  ِرَحالُكم  لُحوا  واأ�ضْ لَبا�َضُكم  »اأح�ِضُنوا  ال�ضريف: 

ا�ض«. النَّ

وجاء يف احلديث ال�ضريف »َخرُي ِلَبا�ض ُكلِّ َزَماٍن، ِلَبا�ُض اأَْهِلِه«.
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واأرجو منك، اأن تعي احلديث االآتي، ولكل ما فيه، من حكمة وعربة ما 
يكفيه:

ابن ر�ضول  يا   : ال�ضادق  الثوري الأبي عبد اهلل جعفر  �ضفيان  »قال 
 مثل  ، وال علي  اإّنك تلب�ض القوهي واملرِوي، وما لب�ض ر�ضول اهلل  اهلل، 
هذا اللبا�ض فقال: ويحك ا�ضمع مني وِع ما اأقول، فاإنه خري لك عاجاًل اأو اآجاًل. 
نة، ومل متت على بدعة، اأخربك اأن ر�ضول اهلل، كان يف زمان  اإن اأنت مّت على ال�ضُّ
ا كان يف زمن �ضّيق  ر، َوقٍت مقت، وكان ياأخذ لقته واإقتاره، وعليًّ مقفٍر جدب مق�ضّ
واأرخت  الدنيا،  ذلك  بعد  اأقبلت  وقد  اأّما  واإع�ضاره،  ل�ضيقه  ياأخذ  وكان  مع�ضر، 
ال  وموؤمنوها  فّجارها،  ال  اأبرارها  بطيباتها،  النا�ض  فاأحق  الزمان،  وات�ضع  عزاليها، 
ثّم  واأعطى،  اأخرج اهلل  ما  اأخذ  اأحق من  منافقوها، وم�ضلموها ال كّفارها، فنحن 
تال نث ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤمث ]االأعراف/ 32[. اإىل اآخر االآية. 
ا  ا�ضتى ثالثة اأثواب بدينار، القمي�ض اإىل فوق الكعب،  واإىل اأن قال: اإن عليًّ
ثّم  اإليته،  اإىل  اإىل ثدييه، ومن خلفه  اإىل ن�ضف ال�ضاق، والرداء من يديه  واالإزار 
رفع يديه اإىل ال�ضماء، ومازال يحمد اهلل على ما ك�ضاه حتى دخل منزله قائاًل: 
هذا اللبا�ض ينبغي للم�ضلمني اأن يلب�ضوه، ثم قال: وعلي كان يف زماٍن ي�ضتقيم له 
ما لي�ض فيه، ولكن ال تقدرون اأن تلب�ضوا مثل ذلك اللبا�ض، يف هذا الزمان. ولو 
فعل اأحد منكم، لقالوا اإنه جمنون، اأو مراٍء �ضيئ، ولو فعلته اأنا لقالوا ُجنَّ جعفر«.
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فيا �ضيدي، اإن كان من يلب�ض يف زمن اأبي عبد اهلل جعفر ال�ضادق، لبا�ًضا 
مثل لبا�ض علي ر�ضي اهلل عنهما، عر�ضٌة لقول النا�ض اإنه جمنون، اأو مراء �ضيئ، 
فما تكون حالة من يلب�ضه اليوم، وقد م�ضى على ذلك الزمان ما يزيد على األف 

�ضنة.

واالإزار،  القمي�ض  ذاك  مثل  الب�ض  كاأنه  اأبي،  متّثلت  ال�ضادة،  اأيها  اإيّن 
والرداء، نازاًل اإىل ق�ضر العدل والق�ضاء. وتذّكرت ما قاله اأبو عبد اهلل . فلم 
الثياب، ولكنه  تلك  اأن يرى يف مثل  قبل  الباب.  الت�ضارع الإغالق  اأمتالك عن 

خيال ما كاد يخطر يف البال حّتى غاب.

الزمان  درع  اليوم  لب�ضت  اإذا  �ضيدة،  عن  �ضيدي  يا  النا�ض  يقول  وماذا 
القدمي، اأي قمي�ضه، وهي زّيه، وخرجت بني النا�ض؟

يزال يبحث عن  ما  اإنه  ال�ضيخ،  واأين �ضيدي  اأين نحن.  �ضادة  يا  انظروا 
االقتعاط  وعن  بالقب�ضة،  اللحية  قدر  وعن  واليدين،  الرجلني  اأكمام  ت�ضييق 

و�ضكل تقنيع الرجال وحتنيكهم.

من  اأ�ضبه  قد  امل�ضتبهات«  عن  ال�ضبهات  »رفع  ر�ضالته،  ال�ضيخ يف  وكاأن 
و�ضف االإمام علي  وعنى بقوله: »يقول اأقف عن ال�ضبهات وهو فيها وقع، 
ويقول اأعتزل البدع وبينها ا�ضطجع، ال يعرف باب الهدى فيتبعه، وال باب العمى 

في�ضّد عنه«.
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اإن �ضيدي ال�ضيخ، يعترب جعل اللحية قب�ضة ال تزيد وال تنق�ض، كاأنه من 
االأمور الهامة احليوية لالإ�ضالم، ومن اأركان الدين وعمده، ولهذا اأخربنا عن اأن 
ما يفعله متخّنثة الرجال، من االأخذ منها وهي دون القب�ضة اأمر مل يبحه اأحد! 
ال�ضيخ،  نظر  امل�ضلمون كلهم، يف  اأم�ضى  اإذن  املتثّني.  امل�ضتخي  ومعني املخّنث 

م�ضتخني متثّنني خمالفني للدين.

بها  يتقّنعون  عمامة  بال  الطربو�ض  امل�ضلمني  لب�ض  بكره  اأي�ًضا  يحكم  اإنه 
ويتحّنكون، اإذن اأ�ضحى امل�ضلمون كلهم يف نظر ال�ضيخ مرتكبون ما يكرهه الدين.

ما هذه االأخبار التي تتحفنا فيها يف هذا الزمان يا �ضيدي؟ اإّنك مفرط يف 
ا على االأقل يف مقدار حليته؟ و�ضع القيود؟ اأال ينبغي للم�ضلم اأن يكون حرًّ

اأهذه هي التعاليم التي ننتظرها من ال�ضيوخ لتعم االإ�ضالم  واح�ضرتاه! 
ومت�ضي بهم اإىل االأمام؟.
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حف�س الثياب، ال يلب�س بني النا�س، ولب�ضه كفران لنعم الله

ثّم يكّلفنا �ضيدي ال�ضيخ، اأن نلب�ض حف�ض الثياب اأي رزالها وباليها، متى 
خرجنا من بيوتنا، كاأّن ال�ضيخ ن�ضي احلديث ال�ضريف: »اإذَا اأَنَْعَم اهلُل َعَلى َعْبِدِه 
اإَذا  َعْبِدِه  ِمْن  ُيحبُّ  اهلَل  »اإن  ال�ضريف:  واحلديث  َعَلْيِه«،  َيَراَها  اأَْن  اأََحبَّ  ِبِنْعَمٍة 
ل« واحلديث ال�ضريف: »اإنَّ اهلَل َجِميٌل ُيحبُّ  َخَرَج الإِْخَواِنِه اأَن َيَتَهياأ َلُهْم َوَيَتجمَّ
َباوؤُ�َض« واحلديث ال�ضريف: »اإَذا اأَنَْعَم اهلُل  َل. ويْبغ�ُض الُبوؤ�َض َوالتَّ اجَلَماَل والتَّجمُّ
دًثا ِبِنْعَمة اهلِل. َواإَذا اأَنَْعَم اهلُل  ي َحبيَب اهلِل ُمَ َعَلى َعْبِدِه ِبِنْعَمٍة َفَظَهرْت َعَلْيِه. �ُضمِّ
ِبِنْعَمِة اهلل«.. وقد قال  بًا  َي َبغي�ض اهلِل ُمّكذَّ َتْظَهْر َعَلْيِه �ُضمَّ ِبِنْعَمٍة َفلْم  َعَلى َعْبِدِه 

تعاىل:  نث ڻ  ڻ      ڻ  ڻ      مث ]ال�ضحى/ 11[.

فلماذا تكلف املراأة اأن تكون بغي�ضة اهلل، مكّذبة بنعمة اهلل. هذا ف�ضاًل 
عّما يدعو اإليه لب�ضها حف�ض الثياب من الريبة؟

النا�ض حف�ض  اإلبا�ض  هّمك  جتعل  اأن  ال�ضيخ،  �ضيدي  يا  لك  ينبغي  ال 
ثوب  كّن،  اأين  واإلبا�ضهّن  نفو�ضهّن،  تقوية  هّمك،  اجعل  ولكن  وباليها.  الثياب 

احلياء االأروع، فكّل لبا�ض غريه ال ينفع.

له حياء  ال  من  اأرى  كاأيّن  عريانااإيّن  القوم  و�سط  اأمانة  وال 
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وهنا ال بّد يل اأن اأذكر، نكتة من اختالف امل�ضايخ بزينة الن�ضاء اإذ خرجن 
من بيوتهّن: 

القادر  ال�ضيخ عبد  ال�ضيخ ممد رحيم، ولن�ضمع قول  لقد �ضمعنا قول 
اأن ال تهجر املراأة زينتها.  املغربي يف خطابه »ممد واملراأة« قال: »يعجب النبي 
فقال:  للخ�ضاب  اأثر  فيها  ولي�ض  يدي  اإىل  فنظر  النبي،  بايعت  �ضنان:  اأم  قالت 
فهو يح�ضها على  ب�ضري«،  ولو  يدها  وتع�ضب  اأظفارها  تغرّي  اأن  اأحداكّن  »ما على 

اخل�ضاب، واأن يكون يف مع�ضمها �ضوار ولو �ضرًيا من جلد«.

اإىل  ترجع  اأن  عليها  اإذن  امل�ضايخ،  اأقوال  بني  حائرة  اإنها  املراأة،  م�ضكينة 
كتاب اهلل و�ضّنة ر�ضوله، وتعقلهما بنف�ضها.

امل�ضلم حر يف لبا�س راأ�ضه، ولب�س املظالت اأو الربانيط خري من لب�س 
القالن�س املرتكة اأو الطرابي�س

واإّنك يا �ضيدي ال�ضيخ تقاوم لب�ض الربنيطة، وما هي اإال مظلة، وقد �ضئل 
جعفر  اهلل  عبد  اأبو  كان  »قد  فقال:  الربطّلة،  يلب�ض  رجل  عن   ، الر�ضا 

ال�ضادق ، يلب�ض مظلة ي�ضتظّل بها من ال�ضم�ض«.

يلب�ضون  كانوا  البيت،  اآل  اأن  لراأيت  ال�ضلف،  �ضري  يف  تاأّملت  ولو 
ٹ   ٹ   ٹ    ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   نث  قائلني:   ي�ضتح�ضنون،  مّما  ي�ضاوؤون  ما 
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ال  االأبرار  اللبا�ض:  باأح�ضن  النا�ض  اأحّق  اإن  ]االأعراف/ 32[.  ڤمث. 
الفّجار، واملوؤمنون ال املنافقون، وامل�ضلمون ال الكّفار. ويو�ضف نبي ابن نبي، 
اآل  جمال�ض  يف  ويجل�ض  بالذهب،  مزرورًة  الديباج،  اأقبية  يلب�ض  كان  وقد 

فرعون الب�ض وجتّمل، اإن اهلل جميل يحبُّ اجلمال«.

فكيف تلوم امل�ضلم يا �ضّيدي، اإذ ا�ضتح�ضن مظلة فلب�ضها ي�ضتظل بها من 
. ال�ضم�ض، وقد لب�ض مثلها اأبو عبد اهلل جعفر ال�ضادق

تركها  الو�ضع،  يونانية  قالن�ض  اإال  هي  وما  الطرابي�ض،  امل�ضلمون  لب�ض 
االأتراك مبا غرّيوا فيها، حتى �ضارت اإىل حالتها احلا�ضرة، وهي جامد: على حال 
اإنهم يف هذا ال�ضرق، جعلوا كل ملب�ض لالإن�ضان،  واحد �ضيًفا و�ضتاء، ال تتغرّي، 
جامًدا،  جعلوه  فاأنهم  الراأ�ض،  ملب�ض  اإال  والقّر،  واحلّر  الف�ضول،  بح�ضب  يتغري 

وكاأنهم اأجمدوه، الأنه لب�ض مواطن العقول التي اأرادوا وااأ�ضفاه! اأْن يجّمدوها.

اإذ  روؤو�ضهم،  عن  الطرابي�ض  يرفعون  ال�ضيف،  يف  امل�ضلمني  لرنى  واإّنا 
فهي على  �ضالمة،  �ضرًرا ال  وتنتج  �ضدة،  تزيده  بل  احلر،  تقي  لها وال  ال ظالل 

روؤو�ضهم نقمة ال نعمة، حّر ال�ضم�ض اأهون منها.

اإّن هذه القالن�ض املّتكة، خالية من احلكمة، بقدر ما حتتوي املظالت منها.
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ومع هذا فاإيّن، اأيها ال�ضادة وال�ضيدات، ل�ضت مب�ضرة بلب�ض املظالت اأو 
اأنا مب�ضرة وداعية مع من ب�ضر باحلرية على اأنواعها ودعى اإليها، اإيّن  غريها. واإّنا 
وال�ضعادة يف  الرقي  واأعّدها ركن  االإ�ضالمية،  االأمة  النه�ضة يف  اأرى احلرية روح 
بع�ضها  مرتبطة  نور،  من  بالعامل حلقات  اأريدها ميطة  اإيّن  االجتماعية.  الهيئة 
بالبع�ض االآخر، ال ينق�ض منها حلقة، وبعد اأن يقبل هذا املبداأ، فمن اأراد املظلة 
الكوفية  اأو  القالباق،  اأو  اللبادة،  اأو  القاووق،  اأو  الطربو�ض،  اأراد  ومن  فليلب�ضها، 
والعقال، اأو القلن�ضوة فليلب�ض اإنَُّه حرٌّ يف نف�ضه، وله اأن يّتخذ ملب�ًضا لراأ�ضه ما يراه 
اإميان  للطعن يف  و�ضيلة  املالب�ض،  يتخذ �ضكل  اأن  الدين عن  وليجّل  نافًعا الئًقا، 
واجلرك�ض  اللبادة،  االأرناوؤوط  لب�ض  ملا  امل�ضلم،  لبا�ض  الطربو�ض  كان  لو  الالب�ض، 

القالباق، والعرب الكوفية والعقال، وكّل قوم من االإ�ضالم �ضكاًل؟

اأجل، واإيّن الأعيد كالمي: اإن لب�ض املظّلة اأو غريها ال يهّمني. اإّنا تهّمني 
احلّرية، واأعد الت�ضليم بلب�ض املظّلة، من االأدلة الظاهرة فينا عليها، وعلى انطالق 
عقل امل�ضلم من عقاله، وحتّرره من قيوده واأغالله، وعلى اأننا �ضرعنا ننظر اإىل اللباب 

دون الق�ضور.

نث ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ     ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   تعاىل:  اهلل  قال 
ژڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک   گ  مث  ]يو�ضف/ 108[.
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وما قلت فيما قلت للقلن�ضوة. اإال الأنها كانت اأي�ًضا من مالب�ض اآل البيت، 
وال�ضلف ال�ضالح ر�ضوان اهلل عليهم. وعن اأبي عبد اهلل جعفر ال�ضادق ، قال 
يف ال�ضفحة الـ314 من كتاب »الو�ضائل« كان ر�ضول اهلل يلب�ض القالن�ض اليمنّية 

ويف احلرب ذات االأذنني.

اأجل، اإنه �ضلى اهلل عليه و�ضلم، كان يلب�ض يف احلرب من القالن�ض ذات 
االأذنني لتقيه احلر، وقد كان يغرّي ملب�ض راأ�ضه ال�ضريف تبًعا للحر والقّر.

�ضادتي امل�ضايخ، اإّنكم تقاومون لب�ض املظالت بعّلة اأنها متنع متييز امل�ضلمني 
متييز  فعاًل  منعت  وقد  املّتكة،  القالن�ض  اأو  الطرابي�ض  تقاومون  وال  غريهم،  من 
امل�ضلمني عن غريهم، كيف تقاومون املظالت والقالن�ض ذات االأذنني، وهي يف 
تقاومون  وال  اأئمتنا،  منها  ولب�ض   ، نبّينا  منها  لب�ض  وقد  و�ضعنا،  من  االأ�ضل 
ا عظيًما،  القالن�ض املّتكة. وقد راآها  بنور النبوة قبل اأن تظهر، وراأى اأن فيها �ضرًّ
فقال  - كما جاء يف ال�ضفحة الـ315، من كتاب و�ضائل ال�ضيعة يف اأحكام 

كة َظَهَر الُفُجْوُر«؟ ال�ضريعة - »اإذا َظَهرِت الَقاَلن�ُض املُتَّ

منها،  �ضرر  وال  ال�ضحية كثرية  فوائدها  اأن  مع  املظالت،  تقاومون  كيف 
وال تقاومون الطرابي�ض اأو القالن�ض املّتكة، واأ�ضرارها ال�ضحية اأكرث من فوائدها، 

ف�ضاًل عن ت�ضاوؤم النبي  منها؟

اأو لي�ض العناية بال�ضحة، من اأول الواجبات ال�ضخ�ضية يف االإ�ضالم؟
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قال ر�ضول اهلل : »نَف�ُضَك َمطيُتك َفاْرِفْق ِبَها«.

عليه  اهلل  وقال �ضلى  ا«  َحقًّ َعَلْيَك  �َضِدَك  جِلَ »اإّن  و�ضلم:  عليه  اهلل  وقال �ضلى 
عيف«. وقوة املوؤمن اجل�ضدية، اإنا تن�ضاأ  و�ضلم: »املُوؤِمن الَقويُّ َخرْيٌ ِمَن املُوؤِمن ال�ضَّ
عن مراعاة قوانني ال�ضحة، التي اأر�ضد اإليها العقل، وح�ّض عليها ال�ضرع، واإليكم 
ا عن املقتطف،  قرار اجلمعية الطبية امل�ضرية ب�ضاأن الربنيطة والطربو�ض، اأنقله حرفيًّ
راغبًة الأّمتي كّل ما فيه اخلري، فخري االإ�ضالم من نفع االإ�ضالم وحّررهم، ال من 
التقاليد  اأثقل عليهم عبء  االأمام، ال من  اإىل  بهم  ماكرهم، وخريهم من م�ضى 

واأّخرهم. وهذا هو قرار اجلمعية:

ح�ضرة �ضاحب ال�ضعادة وكيل جمعية الرابطة ال�ضرقية:

بناًء على ما جاء مبذكرة جمعّيتكم املوقرة املوؤرخة يف 18 مايو �ضنة 1926 
اأبلغ  باأن  اأت�ضّرف  ال�ضحية،  املالب�ض  يف  امل�ضرية  الطبية  اجلمعية  ا�ضتفتاء  ب�ضاأن 

�ضعادتكم قرار اجلمعية الطبية االآتي:

هل الطربو�ض املن�ضوج من ال�ضوف يف �ضكله املعروف ولونه االأحمر واٍق 
للراأ�ض مّما يجمع من احلوا�ض حتى موؤخر العنق؟ واإن كان ذلك. فما هو االأ�ضلح 
لال�ضتعمال بداًل منه، ومن اأّي مادة يكون حبكه ون�ضجه، وعلى اأي �ضورة يكون 

�ضكله؟
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ا على هذا ال�ضوؤال قّررت ما ياأتي: واجلمعية الطبية ردًّ

غطاء الراأ�ض يجب اأن يكون خفيًفا كثري امل�ضام لتجديد الهواء وت�ضهيل 
التبخري، ومانًعا حلرارة اجلو اخلارجية يف ال�ضيف، وحافًظا حلرارة الراأ�ض يف ال�ضتاء، 
ويجب اأن تكون حافته ال�ضفلى وا�ضعة وبحالة ميكن دخول الهواء منها ب�ضهولة، 
مع مالحظة امتداد زائدتني، واحدة من االأمام لوقاية العينني وحمايتهما، والثانية 

من اخللف لوقاية موؤخرة الراأ�ض.

امل�ضام  من  خاٍل  �ضميك  قما�ض  من  �ضيء  و�ضع  اجل�ضيم  ال�ضرر  ومن 
على الراأ�ض مثل احلرام ال�ضوف اأو ما مياثله، والطربو�ض احلايل ب�ضبب نوع قما�ضه 
و�ضكله ولونه وخلّوه من امل�ضام وثقله، يدفئ الراأ�ض اأكرث من الالزم يف ال�ضيف، 
وي�ضّبب عرًقا غزيًرا اأو م�ضايقًة و�ضداًعا، فهو بال نزاع من الوجهة ال�ضحية �ضار 

بالعينني والراأ�ض.

واجلمعية ترى اأّن اأف�ضل لبا�ض للراأ�ض يوافق جو م�ضر يف زمن ال�ضيف 
القلن�ضوة، اأي الربنيطة البي�ضاء امل�ضنوعة من الفّلني والتي بها ثقوب كافية للتهوية 
يف اأعالها وبدائرتها ال�ضفلى �ضريط من اجللد مثّبت فيها بقطع من الفّلني بينها 

منافذ كافية لدخول الهواء.

اإذ كان البّد من  ا منه يف ال�ضيف  اأقل �ضررًّ ال�ضتاء، فالطربو�ض  واأّما يف 
ا�ضتعماله واإال فالقّبعة اأ�ضلح منه يف ال�ضتاء اأي�ًضا، فاإّن اختالف قما�ضها واألوانها 
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ا الختالف الطق�ض. واأ�ضكالها، ي�ضّهل علينا اختيار املوافق منها �ضحيًّ

القالن�ض  اأن  راأت  امل�ضرية،  الطبية  اجلمعية  اأن  �ضادتي،  يا  ترون  اإّنكم 
املّتكة، اأو الطرابي�ض غري �ضاحلة، وراأت مثل ما راأى نبّينا  فقالت: ويجب اأن 
يكون لغطاء الراأ�ض زائدتان، واحدة من االأمام لوقاية العينني وحمايتهما، والثانية 
من اخللف لوقاية موؤخرة الراأ�ض. وما تلك الزائدتان، اإال اأذنان كما يف القلن�ضوة 

اليمينة التي لب�ضها  يف احلرب.

كّفر امل�ضلمون مّدة من �ضرعوا يلب�ضون البانطلون، حّتى عّم لب�ضه فلب�ضوه 
اأي�ًضا، و�ضار يف نظرهم حالاًل مقبواًل، وهكذا يكاد يح�ضل يف لب�ض املظّلة، يكّفر 
االآن من �ضرعوا يلب�ضونها، وال مي�ضي زمان غري طويل، حّتى يعّم لب�ضها فيلب�ضها 
اأ�ضلح  للراأ�ض  الأنها  ذلك  مقبواًل،  حالاًل  الكل  نظر  يف  وت�ضري  اأي�ًضا،  املكّفرون 

ملب�ض.

والف�ضل ملن يقتحم يف اأّول االأمر، هول تكفري اجلهلة، وانتقاد العامة، اإىل 
اأن يبلغ من احلرية اأوًجا عالًيا، حيث ير�ضل منها اإليهم نوًرا �ضاطًعا، يرون به لدى 
حتكيم حكمة اهلل يف خلقه، ويف �ضرعه فتبطل االأباطيل وي�ضود احلق، وال ت�ضود 

يف الدين والدنيا اإال احلقائق.
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كالم ملك من االإ�سالم وملكة

اإن اأمر رفع احلجاب ولب�ض املظّلة، مل يعّم يف هذا الزمان االأتراك امل�ضلمني 
مّنا يف  اأبطاأ  ولي�ض  والغرب.  ال�ضرق  امل�ضلمني يف  يعّم جميع  اأخذ  بل  فح�ضب، 

اخلطو نحو احلرية.

كانون   13 يف  املوؤرخ  عددها  يف  ذكرت  التائه،  ال�ضحايف  جريدة  وهذه 
الثاين �ضنة 1928 ما ياأتي: »كان اليزال يف العامل ن�ضاء مّجبات اأكرث من ن�ضاء 
ال�ضهر  اأواخر  فاإّنهن كّن يحتجنب حّتى  ن�ضاء يوغ�ضالفيا امل�ضلمات،  �ضوريا وهّن 
ا عن الرجال. وفجاأًة نف�ضت م�ضلمات يوغ�ضالفيا يف اأواخر هذا  ا تامًّ بًّ الغابر حتجُّ
التحّجب، ويف 10 اجلاري خرجن  وتاآمرن على  والعادات،  ال�ضهر غبار اخلمول 

جماعات جماعات اإىل ال�ضوارع �ضافرات يرتدين االألب�ضة االأوربية«.

 1927 �ضنة  الثاين  ت�ضرين  عدد  يف  اإلينا  نقلت  املقتطف،  جملة  وتلك 
مقالة �ضافية للكندي، يبحث فيها عن النه�ضة ال�ضرقية يف بالده االأفغان، وبعد 
اأن اأنحى بالالئمة على احلرب القلمية، القائمة يف م�ضر بني القبعة، والطربو�ض، 
والعمة، وبني احلجاب وال�ضفور. حا�ضًبا اأن ذلك يدل على اأن م�ضر مازالت يف 
بعد  عليها  غلب  فقد  االأفغانية  االأمة  اأخالق  ا  »واأمَّ قال:  بالنور.  وتتغّنى  ظلمة 
االنقالب االأخري الر�ضانة وال�ضكون، وتلّم�ض اأبواب الرقي، ب�ضمت وثبات، وقد 
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لب�ضوا جلُّهم القّبعات االأوربية، ومل يقل اأحدهم اأن هذا يخالف الدين، واأباحوا 
ال�ضفور ملن �ضاء والتحّجب ملن �ضاء، فاختار هذا فريق، واختار ذاك اآخرون«.

وذكرت جريدة العهد اجلديد يف عددها الـ 374 بتاريخ 31 كانون االأول 
�ضنة 1927 اأن جاللة ملكة االأفغان، ترتدي الف�ضاطني العادية، وتلب�ض يف راأ�ضها 
جاللته  مع  م�ضّورات  �ضافرات  امللك  اأختا  ومعها  راأيناها  ثّم  االإفرنية.  القبعة 
اأخرًيا م�ضر، �ضاحبا اجلاللة ملك  زار  وملّا  امل�ضّورة.  االإفرنية يف اجلرائد  بالقبعة 
منهما  وكّل  اأوربا،  اإىل  االأخرية  �ضياحتهما  اأثناء  ثريا،  وملكتها  اهلل  اأمان  االأفغان 
مرتٍد االألب�ضة االإفرنية والقبعة. ذكرت جريدة الك�ضاف، خطاب جاللة امللك 
حني خطب يف االإ�ضالم، وكالم امللوك ملوك الكالم. قال: »الحظت اأن هنا - يف 
م�ضر - يتعّلق الكثريون من اأفراد ال�ضعب بالطربو�ض، وهذا بناًء على ما يقال من 
اأن الطربو�ض هو �ضعار االإ�ضالم، فالب�ضه م�ضلم، واأّما الب�ض الربنيطة فهو بالعك�ض.

اإنني اأعتقد اأن هذا خطاأ، وهي دعاية يقوم بها اخل�ضوم، وال يخلو االأمر 
من اأن هذا م�ضدره بع�ض من يريدون اأن ي�ضتبّدوا بال�ضعب. اأو م�ضدره االأجانب، 
الذين يريدون التفرقة بني �ضفوف االأمة. وملاذا هذه الدعاية؟ اجلواب اإنها تفيد 
اأن امل�ضلم ولو ذهب منه كّل �ضيء، معتقٌد اأنه م�ضلم، واأنه متفظ بهذا ال�ضعار. 
واملالب�ض الوطنية الوا�ضعة الطويلة، تدعو االأجنبي اإىل اأن ينظر اإىل الب�ضها نظرة 
احلرية  �ضعبي  منحت  وقد  االأفغان،  يف  نف�ضها  احلال  هذه  كانت  وقد  احتقار، 
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مت�ّض  ال  االإباحة،  هذه  اأن  نالحظ،  اأن  يجب  ولكن  يريد،  ما  كّل  ليلب�ض  التامة 
مبادئ االإ�ضالم. اإن دين اال�ضالم ومبادئه، تنح�ضر يف احلرية والرخاء، والعدالة 
اأّما  بالفرائ�ض،  واالأخذ  النبي،  واحتام  بالتوحيد،  والقول  والعمل،  واالجتهاد 

ماعدا هذا، فللم�ضلم اأن يختار من املالب�ض وغريها ما �ضاء«.

وذكرت اجلريدة املذكورة، حديث مندوبها مع جاللة امللكة حيث قال: 
»وهنا اأقبلت جاللة امللكة و�ضقيقتا امللك فانحنينا لهّن، وا�ضتاأذّنا امللك يف اأخذ 
امللكة  جاللة  اإيّل  التفتت  ال�ضورة  اأخذ  وبعد  اأخرى،  مرًة  فاأذن  معهّن  �ضورته 
وقالت: »اأ�ضتن�ضرون هذه ال�ضورة يف جريدتكم« فقلت: »وهل عند جاللة امللكة 
مانع من ن�ضرها؟« فقالت: كال. وابت�ضمت جاللتها ثمَّ قالت: »وهل تعتقدون اأن 
الدين قوامه القالباق والطربو�ض والقبعة؟ اإنني اأوؤّكد لكم اأنني متفظة ب�ضعائر 
ديني ون�ضو�ضه ومبادئه رغم قبعتي. لقد كان جّدي موؤّذنًا يف دم�ضق، اأّما والدي 
فها هو اأمامكم، واالثنان قد غر�ضا يف قلبي حّب الدين واحتامه، فمن احلرام اإذن 
اأن قالت: »وقد  اإىل  به«  نفتخر  الدين الذي  ننبذ  بقبعتنا  اإننا  اأن يقال بعد ذلك 
االأفغانية،  اململكة  لفائدة  العلمية،  الرحلة  اأ�ضحب زوجي يف هذه  اأن  رغبت يف 
الأيّن اأعتقد، اأن ما من �ضعب ينه�ض نه�ضة جّدية، ما مل ي�ضمل االإ�ضالح رجاله 

ون�ضاءه مًعا«.

فقد  اأوربا،  يف  وامللكة  امللك  ا�ضتقبال  كيفية  بعدئذ،  اجلرائد  ون�ضرت 
املوائد  زوجها  ح�ضرة  يف  هي  وتراأ�ضت  ا،  ر�ضميًّ وجاللته  جاللتها  ا�ضتقبلت 
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واحلفالت الر�ضمية، واأمامها روؤ�ضاء احلكومات والوزراء واالأعيان واأركان الدولة. 
واأتتنا اجلرائد االأوربية مزّينة ب�ضورة جاللتها وجاللة امللك واأخواته.

اأيها ال�ضادة وال�ضيدات:

�ضمعتم ما قاله امللك امل�ضلم، وما قالته امللكة امل�ضلمة، فليحيا ذلك امللك، 
ولتحيا تلك امللكة، اإنهما خري قدوة لالإ�ضالم.

اإّن اهلل اأعطانا العقل لنعقل االأمور، فليربز معار�ضو لب�ض املظلة، واال�ضتاك 
ا يوؤّيد اعتا�ضهم، اأو ليظهروا رجحان الطربو�ض  ا اأو نقليًّ يف امللب�ض دلياًل واحًدا عقليًّ
على املظّلة، بوجه من الوجوه، واإال فلي�ضكتوا عّما مل ينزل اهلل به من �ضلطان، وال 
يقبله عقل االإن�ضان، وليلزموا حّدهم من احلرية، ال يتعّدون احلد من حرية غريهم، 
اإذا اأرادوا هم اأن يرّجحوا الطالح على ال�ضالح، فلي�ض لهم اأن يجربوا غريهم على 
ذلك، ولي�ض لهم اأن ي�ضندوا ذلك التجيح اإىل الدين، وقد جّل عن ذلك وعال 

ا كبرًيا. علوًّ

ها اإن �ضئت اأنورية كما �ضماها  ها، و�ضمِّ اإن القلن�ضوة اأو املظلة وما �ضئت �ضمِّ
االأتراك يف زمان ا�ضتعمالهم الرياء خوف املكر من علماء ال�ضوء، فاال�ضم ال عربة 

له، ومهما تعددت االأ�ضماء فاملعنى واحد.

اإّن القلن�ضوة اأو املظّلة التي لها اأذنان اأو زائدتان اأو رفرف خلرٌي من القالن�ض 
املّتكة، اإن تلك تقي احلّر، وهذه تزيده �ضّدة.
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ومن جهة  الثديني.  اإىل  اليدين  من  كان   ، علي  زمن  الرداء يف  اإّن 
الظهر حّتى االإليتني، اأّما االإ�ضالم، فجعلوه ب�ضبب ترّقي ال�ضنعة وال�ضعة يف الدنيا، 
جبة طويلة عري�ضة وا�ضعة �ضابغة ت�ضت اجل�ضم كّله، وتقيه احلّر والقّر، ثّم راأوا اأّن 
اجلبب وال�ضراويل والعباءات الوا�ضعة ال�ضافية، تغّل حركات االإن�ضان يف اأعماله 
واإن املالءة يف  )البانطالونات( و)اجلاكتات(.  فاأبدلوا منها  فيها،  ارتباكه  وتوجب 
االأ�ضل ثوب يلب�ض على الفخذين وهي من ملب�ض الرجال، جمعها مالء بال�ضم 
خلعها  ثّم  مبالءة،  جللهم  ومنه  املالء،  وترك  العباء،  لب�ض  فالن  قوله  ومنه  واملد، 
الرجال على الن�ضاء فحافظ على �ضكلها ق�ضم من الن�ضاء يف القرى، وي�ضّمينها 
�ضايه ذلك ا�ضمها يف التكية عن اأ�ضل فار�ضي، وت�ضرف بها اأخريات يف املدن، 
رة وم�ضّيقة، وما  حّتى �ضارت اإىل ما �ضارت اإليه، تارة مو�ّضعة ومطّولة، وتاّرة مق�ضّ
القلن�ضوة  هكذا  الدين.  اأحكام  وت�ضييًقا،  تو�ضيًعا  امللب�ض،  �ضكل  بتغيري  خالفوا 
اليمنية، التي لب�ضها نبّينا ، ولها اأذنان وهكذا املظّلة التي لب�ضها اأبو عبد اهلل 
جعفر ال�ضادق . فال يجوز اأن يحّرم على امل�ضلمني لب�ض مثلهما، ا�ضتظالاًل 
من ال�ضم�ض، واتقاًء من احلر، اإذا حدث يف �ضكليهما ب�ضبب ترّقي ال�ضنعة عن 

الغربيني، وتبّدل الزمان تعديل ما.

املاأمورون  اأيها ال�ضادة، معروفة، وقد ا�ضتح�ضر منها  اإّن القالن�ض اليمنية 
اإال مظالت من الق�ض، م�ضنوعة يف �ضنع و�ضكل،  العثمانّيون وراأيناها، وما هي 
ويعتقد  والفائدة،  االإتقان  جهتي  من  االأوربية،  الق�ض  مظالت  �ضنع  يفوقها  ال 
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بع�ض الباحثني املحّققني، اأن االأورّبيني وغريهم، اأخذوا �ضنعة قالن�ض الق�ض عن 
اليمنيني، وتفّننوا فيها، اأيجوز يا �ضادتي اأن يحرم امل�ضلمون ما هو يف االأ�ضل لهم، 

لتفنّن الغربيني فيه، وما كانوا لنا يف ذلك اإال تابعني؟

مل يرّوع �ضيدي ال�ضيخ، اأن يلب�ض امل�ضلم على راأ�ضه مظّلًة تقيه احلر؟ ومِلَ 
مينعه اأن ي�ضتك والعامل الراقي، يف امللب�ض، ق�ضد اخلري يف الدنيا؟ ومِلَ يقول اأن 
ذلك �ضعار االأمم ال�ضعيفة واالأنف�ض الذليلة؟ اأال يرى اأن اأرقى طبقة يف اإ�ضالم هذا 
وهّذبتها خمالطتهم؟  املظالت،  الغربيون الب�ضو  َمها  علَّ التي  الطبقة  الزمان، هي 
اأيعتقد اأنه واأمثاله، ميكنهم اأن يباروا اليوم تلميًذا اأو تلميذًة عند اأولئك يف علوم 
الدنيا، من جغرافيا وتاريخ، وفلك وطبيعّيات وريا�ضيات، وغري ذلك من العلوم؟

عن  التفع  بعد،  لنا  اأيجوز  االأعمى؟  الغرور  هذا  مثل  بعُد،  لنا  اأيجوز 
وكمااًل؟  ا  ورقيًّ وف�ضاًل  وعلًما  اإح�ضانًا  الدنيا  مالأوا  واأقواًما  امللب�ض  يف  اال�ضتاك 
الت�ضّبه بهم، على �ضبيل  الرقي، مبنع  ال�ضيخ عن  يا �ضيدي  اأن تقعدنا  فبداًل من 
امل�ضاركة يف نعم اهلل، �ضّوق اإليه ورّغب فيه، �ضّوق اإىل مباراتهم، ورّغب يف �ضباقهم، 
ع�ضى اأن نفوز ب�ضبقهم، في�ضطّروا اإىل االأخذ عّنا فيما بعد، كما كان االأمر من قبل.

اإال  فيه  ولي�ض  لطربو�ض،  �ضخ�ض  عن  ير�ضى  اأن  من  اأ�ضمى  الدين  اإّن 
ال�ضرر، اأو ي�ضخط على اآخر ملظّلة، وهي لتقية احلّر.

لنف�سه اللباب  اأخذ  قد  بق�سورالغرب  اأهــــــــله  الٍه  وال�سـرق 



420 420
ال�سـفور واحلجـاب

ال تبحث عن الدين يا �ضيدي يف مثل هذه االأمور، بل ابحث اإن �ضئت 
ال�ضرقيني،  جعلت  التي  تلك  الدين،  واآفة  العقل،  واآفة  ال�ضرق،  اآفة  العادة  عن 
يهتّمون دائًما للمالب�ض والظواهر، وال يعبوؤون ملكنونات القلوب ولل�ضرائر، تلك 
التي عودتهم، اأن يقّيدوا احلركات اجل�ضدية، ويهملوا التبية الروحية، نا�ضني اأن 
الروح جوهر واجل�ضد عر�ض، واأن االأمر بيد الروح ال بيد اجل�ضد، تلك التي �ضّد ما 
اهتّم الدين ليغلب فا�ضدها، ويزهق باطلها، فغّلبناها نحن على الدين، ويا لالأ�ضف، 
يف كثري من اأمورنا احليوية، َفَوَهت كما ترون اأ�ضبابنا االجتماعية، ولكن ياأبى اهلل، 
اإال اأن يتّم نوره، فال بّد للم�ضلمني من يوم ن�ضـــمعهم فيه، مرّددين قوله تعاىل:  

نث  ڱ  ڱ  ڱ  ڱں   ں  ڻ  ڻ      ڻمث   ]االإ�ضراء/ 81[.

فيجب علينا فيما يجب اأن نفهم من كتاب اهلل، اأن املظالت نعمة اأخرجها 
تابًعا لهم فيها، ولئن كانت اليوم، على  اهلل للم�ضلمني باالأ�ضالة، وجعل غريهم 

روؤو�ض غريهم »فاإّن احلكمة �ضالة املوؤمن اأيّن وجدها اأخذها«.

فال تبحث عن الدين يا �ّضيدي ال�ضيخ لتقييد احلرية، وو�ضع االأغالل يف 
مثل هذه االأحوال، وال تكن مّمن يقولون على اهلل ماال يعلمون.

اإّن هذه ال�ضوؤون لي�ضت اإال دنيوية م�ضة، ولكل اأن يختار منها ما �ضاء، 
ال�ضعادتني  ومنبع  واحلرية،  والي�ضر  النور  م�ضدر  وهو   ، اهلل ر�ضول  قال  وقد 

الدنيوية واالأخروية: »اأَنُْتم اأَْعَلُم ِب�ُضوؤُوِن ُدنَْياُكْم«.
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�ضدق ر�ضول اهلل ، فالنا�ض اأعلم ب�ضوؤون دنياهم، ذلك الأّن �ضوؤونهم 
وعاداتهم  اأحكامهم  تتغري  ال  من  ال�ضارع  يجز  فلم  الزمان.  مع  تتغرّي  الدنيوية 
ومالب�ضهم تبًعا لتغري �ضوؤونهم، وما جعل اهلل لهم العقل �ضرًعا من داخل. كما 

جعل ال�ضرع عقاًل من خارج، اإال ملثل هذه احلكمة. تبارك اهلل العليم احلكيم.

معار�ضة ال�ضيخ م�ضطفى الغالييني

التناق�س يف اأقواله، للمراأة وعليها، ونظرة يف تناق�س اأقواله

جاء يف كتاب »االإ�ضالم روح املدنية، اأو الدين اال�ضالمي واللورد كرومر« 
وهو كتاب مطبوع يف23 حزيران �ضنة 1908 ملوؤّلفه ال�ضيخ م�ضطفى الغالييني يف 

ال�ضفحة الـ 215 ما ن�ضه:

»ملّا بعث الر�ضول االأعظم ، وراأى حالة املراأة، وما هي فيه من الذل 
والهوان، رقَّ لها اإح�ضا�ضه ال�ضريف. وعواطفه الرقيقة، ف�ضعى لتحريرها من قيود 
و�ضّيدته،  املنزل  ربة  املراأة  �ضارت  اأن  اإىل  اال�ضطهاد،  واأغالل  املطلقة،  العبودية 
ال�ضيطرة  اإالَّ  �ضيء،  كّل  للرجل يف  م�ضاوية  التي جعلتها  احلقوق  من  منحها  مبا 

وال�ضلطان املقّيدين«.

ويف ال�ضفة الـ 275: »ومّما ياأمر به الدين نحو املراأة م�ضاواتها بالرجل يف 
جميع احلقوق املدنية واالأخروية« ويف ال�ضفحة الـ 218: »اإنَّ ال�ضريعة االإ�ضالمية 
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و�ضعية،  اأو  �ضماوية  �ضريعة  فيها  تعادلها  ال  اللطيف  للجن�ض  حقوًقا  اأوجبت 
الـ 273:  ال�ضفحة  �ضاأنهّن كثرًيا« ويف  فقد عّظمت  الزوجات،  اأمر  خ�ضو�ًضا يف 
»وال نظن اأن �ضريعة من ال�ضرائع طالبت بوجوب تعليم املراأة، كما طالبت ال�ضريعة 
ن�ضاء كّن غّرة  التمّدن االإ�ضالمي  نبغ يف كّل ع�ضر من ع�ضور  االإ�ضالمية، فلذا 
كان  فقد  فيه،  وجدن  الذي  الع�ضر  �ضماء  يف  م�ضرقة  و�ضم�ًضا  الدهر،  جبني  يف 
واخلطيبات،  والناثرات،  وال�ضاعرات،  واالأديبات،  واملحّدثات،  الفقيهات،  منهّن 
تف�ضل بني  قا�ضية  املراأة  تكون  اأن  احلنفية  اأجاز علماء  وقد  اإلخ....  واملدّر�ضات، 
اخل�ضوم من رجال ون�ضاء، ونظن اأن هذا احلق مل متنحه اأوربا للمراأة الغربية على 
�ضّدة مت�ّضكها مب�ضاواتها بالرجل« ويف ال�ضفحة الـ 216: »نعم اإن املراأة امل�ضلمة اليوم 
متاأّخرة عن �ضواها يف العلوم واحل�ضارة، ولكن ذلك من جهل الرجل وا�ضتبداده 
فالذنب يف ذلك  املطّهرة من احلقوق،  ال�ضريعة  لها  �ضّنته  وعدم اطالعه على ما 
راجع اإليه ال اإىل دينه«. ويف ال�ضفحة الـ 258: »اإنَّ احلجاب احلا�ضر مّما ينهى عنه 
ال�ضرع االإ�ضالمي الأنه يغرر االأغرار وي�ضتميل االأ�ضرار« ويف ال�ضفحة الـ 952: 
»اإن ما ن�ضاأ بعد ال�ضدر االأّول من �ضت الوجه واليدين فلي�ض مّما تاأمر ال�ضريعة، واإن 

من التحّجب املطلق، الذي هو غري �ضرعي �ضرًرا ال ينكر«.

ومع هذه الت�ضريحات اجللّية، مبا خّول اهلل املراأة من احلقوق. م�ضاويًة فيها 
الرجل، ا�ضتدرك ال�ضيخ امل�ضار اإليه يف كتابه املذكور فقال:
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»اإَن اجتماع حّرية املراأة وا�ضتقاللها مع احتامها وتعظيمها اأمر غري ممكن ... 
الأنها با�ضتقاللها تعتدي على مركز الرجل وحّريته، وهو يف هذه احلالة ياأنف من 
ذلك، في�ضطر الحتقارها اأو عدم احتامها، الأنه اأقوى منها ج�ضًما، واأو�ضع عقاًل، 
وعليه فاملراأة يف طور اخلنوع للرجل اأنعم بااًل واأرفه عي�ًضا واأ�ضمى مقاًما، فاإن اأراد 
اإىل  فريجع  واال�ضتقالل،  باحلرية  فليطالب  متقًرا،  يكون  اأن  اللطيف  اجلن�ض 
حالته كما كان يف طور الهمجية. اإن الرجل بالطبع ياأبى اأن يكون حتت �ضيطرة 
املراأة، فال هي ت�ضكن اإليه، وال هو ي�ضكن اإليها، فيتوّلد بينهما النفور. فال ميكن 
التاآلف والتزاوج، فال يكون نظام، فال يوجد اإن�ضان، فال ين�ضاأ عمران، فعلى الدنيا 

ال�ضالم«!!

وقال م�ضت�ضهًدا بقول غريه: »مادامت املراأة ت�ضّيع ثالثة اأرباع الوقت اإن 
مل اأقل ت�ضعة اأع�ضاره يف اللب�ض والزينة، وتق�ضي معظم الع�ضر الباقي يف الكالم 
عن االأمرين، فهي ال ميكنها املطالبة بحق واحد من حقوق الرجل، ولو وّكل اأمر 
تدبري هذا الكون اإىل الن�ضاء، فقط، لكان اليوم قفًرا هذا اإن بقي«!! اإىل اأن قال 

ناظًما:
�ساأنه ـك  اأََهمَّ يوًما  حـادُث  اإن 
قـّله اإال  ال�سـّر  راأيت  ـّي  اإنـ

الن�سـوان  عن  فابحث  وجهلته 
االإن�سان!! على  م�سـدره  منهـّن 
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واإىل اأن قال:
البادية،  واأعراب  القرى،  اأهل  كاأخالق  احل�ضر،  اأهل  اأخالق  كانت  »لو 
لكان لنا اأن نطالب برفع احلجاب غري ال�ضرعي، غري اأننا مع هذا احلجاب الغليظ ال 
ناأمن مّما هو خمالف للدين واالآداب فيكف لو ... اأهل القرى والبادية ال يحّجبون 
ن�ضاءهم، الأنهم ال �ضرورة تدعوهم اإىل ذلك، ل�ضحة اآدابهم، و�ضالمة اأخالقهم، 
و�ضائر  و�ضاباتهم  و�ضيوخهم  وكهولهم  الع�ضر  و�ضّبان  واملدينة،  احل�ضر  اأهل  فهل 
، اإن اأكرث من يطالب برفع احلجاب واختالط اجلن�ضني  ن�ضائهم مثل من ذكرنا؟ كالَّ
يتوهمون امراأة كاملة، يف و�ضط كامل، عار من النقائ�ض. واإّنا هي امراأة جاهلة، يف 

ميط فا�ضد«!!

مبرهف  يجول  علٌم،  فار�ٌض  كرومر  اللورد  اأمام  ال�ضيخ  ب�ضيدي  وكاأينِّ 
القلم، يف ميدان الدفاع عن الدين االإ�ضالمي، و�ضرع اهلل ال�ضامي، جوالت ين�ضر 
بها احلق على م�ضهد االأمم، فت�ضتوجب له ال�ضكر والثناء من كّل فم. ولكن ال 
يلبث اأن تثنيه العادة وتلفته. والعادة اآفة ال�ضرق وبلّيته، فينثني ويلتفت اإىل املراأة 
م�ضتدرًكا فيقول: ال يغرنك اأيتها املراأة دفاعي قّدام النا�ض عن الدين. فلم اأقل ما 
ا لهجمات االآخرين، اأولئك الذين ي�ضندون اإىل الدين اال�ضالمي ظلم  قلت اإال ردًّ
الن�ضاء ومنع االرتقاء، اأّما نحن واإّياِك فعلى ما نحن عليه. اأّن حتجيبِك لي�ض من 
�ضرع اهلل، ولكن �ضوء اأخالق الرجال عندنا يف ميطنا الفا�ضد، مينعنا اأن نعاملك 

مبقت�ضى �ضرع اهلل.
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وحّق  واال�ضتقالل  احلرية  حّق  منحك  قد  ال�ضريف  ال�ضرع  ذلك  اإّن 
امل�ضاواة بالرجال. ولكن �ضوء اأخالقك مينعنا اأن نعمل بذلك ال�ضرع ال�ضريف.

اأن تك�ضفي وجهك، واأن تطالبي بحق لك. بل الزمي ما ع�ضِت  فاإّياِك 
نزيد  االأقوياء  الرجال  نحن  فاإّنا  واإاّل  للرجل،  االأعمى  واخل�ضوع  والهوان  الذّل 
طور  عليها يف  التي كنت  احلالة  اإىل  ونرجعك  وا�ضطهادك،  وقهرك،  يف ظلمك، 

الهمجية.

ال�ضيطرة  ذوي  االإخوان،  تعاون  من  واثق  ال�ضيخ،  �ضيدي  اأن  ويظهر 
اإذا طلنب  اجلاهلية،  اإىل حالتهّن يف  امل�ضلمات  واإعادة  العدوان،  وال�ضلطان، على 
يتعاونوا  ال  اأن  الرجال.  �ضادتهّن  من  فياأملن  امل�ضلمات  اأّما  ال�ضرعية.  حقوقهّن 

على العدوان عليهن، بل يّتبعوا قوله تعاىل: نثەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ  
ۆئ   ۈئ  ۈئ     ېئ  مث  ]املائدة/ 2[.

وهل العدوان على االأم يا �ضادتي، يوافق اأمر اهلل تعاىل. بخف�ض جناح الذل 
لها، وبربها واالإح�ضان اإليها؟
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ال حمل للوعيد والتهديد، والفرق بني ال�ضرقي والغربي

يا �ضيدي ال�ضيخ:

مهاًل يا �ضيدي ال�ضيخ، ال مل للوعيد والتهديد، وال مل للخوف من 
حرية املراأة وا�ضتقاللها، اإن املراأة امل�ضلمة مل تفرق حالتها اليوم، يف نظر فريق من 
اإال بكونها م�ضونة  رجال الزمان، عن احلالة التي كانت عليها يف طور الهمجية، 
ا يف التاب وهي عذراء، مل تفرق  من اأن تواأد ذبًحا، اأو رمًيا من مل عاٍل، اأو د�ضًّ
زوجه  وهي  باملوت  عليها  زوجها  يحكم  اأن  من  م�ضونة  بكونها  اإال  اليوم  حالتها 
كما  وتورث،  تورَّث  اأن  من  م�ضونة  بكونها  اإال  اليوم  حالتها  تفرق  مل  �ضاء،  اإن 
تورَّث وتورث االأموال والبهائم وهي اأرملة وم�ضونة من اأن تباع كال�ضلع والبهائم 
يف حاالتها الثالث. ولكن يحول اليوم دون الرجال وهذه االأفعال املتناهية يف 
كف  ف�ضربة  اإن�ضان،  لكّل  والقانون  واإميان،  دين  له  ملن  القراآن  مانعان،  الهمجية 
اأو القتل، فعقابه االأ�ضد قد  اأّما الواأد  مّما يكفي الإلقائه يف ال�ضجون،  من الرجل، 

�ضاهدت بع�ضه العيون.

نث ٱ  ٻ         ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ   قال اهلل تعاىل 
ٹ      ٹ   ٹ     ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ    ڀ   ڀ  
مئ   جئحئ   ی   نثی    تعاىل:   وقال   .]36 ]االأحزاب/  ٹمث 

ىئ  يئ  جب  حب  خب  مبمث   ]املائدة/ 50[.
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فيا �ضيدي، مبا اأن اهلل ور�ضوله ق�ضيا، كما ذكرت، ك�ضف وجوه امل�ضلمات 
وحكما به مل يبق لنا اخلرية، من هذا االأمر. واإذا ع�ضينا اهلل ور�ضوله ورجعنا اإىل 

حكم اجلاهلية، فقد �ضللنا �ضالاًل مبيًنا.

اإن معاملة الرجل املراأة اليوم، هي من ظلمه الدرجة  يا �ضيدي ال�ضيخ، 
الق�ضوى التي يتمّكن من الو�ضول اإليها. وح�ضبنا من معاملته الظاملة اأنه حرمها 
وت�ضتعمل قوى عقلها  والهواء،  بالنور  تتمتع  اأن  ل�ضرع اهلل -  باحلجاب - خالًفا 
وحوا�ضها، اإنها ال تزال يف نظره - كما قال ال�ضيد جميل بيهم يف ما�ضراته التي 
األقاها اأخرًيا يف املجّمع العلمي الدم�ضقي عن حالة املراأة يف العراق: »اإنها ال تزال 
من قبيل القنية يتزّوج بها للخدمة والتنا�ضل، واإذا ماتت يهناأ الزوج بذلك وي�ضّر، 
الأنه يح�ضب اأن اهلل هّياأ له بوفاتها فرا�ًضا جديًدا، ولهذا االعتبار، اأوجبوا عليها اأن 
ت�ضتقر اأبًدا يف عقر دارها. فال تخرج لزيارة وال ت�ضعى اإىل متنّزه اأو لق�ضاء حاجة، 
ويتفع الرجل �ضيدها عن م�ضاحبتها يف �ضيارة اأو قارب، ويتحا�ضى ماآكلتها على 

مائدة واحدة، ويجتنب مادثتها اإال حلاجة«.

اإذن الرجل الذي اأعني، ي�ضووؤه موت بهيمة، اأكرث مّما ي�ضووؤه موت زوجته 
الرجل  بها  يفاخر  فيالها من عواطف �ضريفة  الزوجة،  اأعّز عليه من  البهيمة  كاأن 

متم�ضًكا بامتيازه على املراأة عقاًل وديًنا.
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اأتهّدد املراأة امل�ضلمة يا �ضيدي ال�ضيخ، بحالة فيها ظلم وا�ضتبداد، وامتهان 
وا�ضتعباد، اأكرث مّما يف هذه احلالة؟

قال عمر بن اخلطاب : »منذ كم ا�ضتعبدمت النا�ض وقد ولدتهم اأمهاتهم 
اأحراًرا«؟

يا �ضيدي ال�ضيخ، اإن ا�ضتبداد الرجال بالن�ضاء، ولئن يكن دلياًل على قوة 
يف االأبدان، فهو دليل على �ضعف االأرواح واالأذهان.

اإّن الغربي املجاهد، وثق بنف�ضه وبحكمته، فمنح املراأة حقوقها وحّريتها 
اأو تتفوق عليه. وال  اأن ت�ضبقه  وجرى ي�ضابقها يف ميدان الرقي، ال يخ�ضى منها 
من نف�ضه اأن تعجز عن حملها. بقوة الف�ضيلة على احتامه، فكان ما يف بالده من 

اخلري، نتيجة حكمته واإنعامه.

اأّما ال�ضرقي اجلامد فلم يثق بنف�ضه وحكمته، فمنع املراأة حّريتها وحقوقها 
لئال ت�ضابقه فتتفوق عليه، ومل ياأمن من نف�ضه اأن يعجز عن حملها قوة الف�ضيلة 
�ضباق وجهاد،  قواها يف  قواه وتبذل  فيبذل  يطّلقها  اأن  فبداًل من  على احتامه. 
لنيل املراد، قّيدها باذاًل قواه يف خلق قيود لها من الظلم واال�ضتبداد، فجّر ذلك ما 

جّر من البالء على االأمة والبالد.
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بَّ ِللَنا�ِض ما  ُل االإمياِن اأْن حُتِ يا �ضيدي ال�ضيخ، قال ر�ضول اهلل : »اأَْف�ضَ
بُّ ِلَنْف�ِضَك َوَتْكَره َلُهم َما تْكرُه ِلَنْف�ِضَك«. وقال عي�ضى ابن مرمي عليه ال�ضالة  حُتِ
ا�ُض ِبَك«. فهل حتجيب الن�ضاء  ا�ِض َمااَل ُتِريُد اأَْن َيْفَعَل النَّ وال�ضالم: »اَل َتفَعْل بالنَّ
وحالتهّن التي حكاها ال�ضيد جميل بيهم، من احلاالت التي حتّبها لنف�ضك، وتريد 
اأن يفعلها بك ن�ضاوؤك لتيدها لهّن وتفعلها بهّن؟ اإذا كان ال، وكنت تكره ذلك 

لنف�ضك، فينبغي لك اأن تكرهه لهّن ليكون لك اأف�ضل االإميان.

يا �ضيدي ال�ضيخ، نرى اأّنك تتذّكر احلمية اجلاهلية وتغ�ضب لطلب املراأة 
امل�ضت�ضعفة حّقها، وتهّددها باالحتقار واالمتهان والظلم الهمجي، م�ضتنًدا بذلك 
اإىل قوة الرجل، ومّدعًيا اأن بقاءها على احلالة التي هي عليها من م�ضالح االأمة. 
ولكّني اأرى م�ضالح االأمة يف عك�ض ما ترى. وذلك لقوله : »كيف ُيقد�ُض اهلُل 
ُه ِمْن َقويَها َوُهَو غرُي ُمَتْعَتع« ولقوله �ضلى اهلل عليه و�ضلم:  ة ال ياأخذ �ضعِيُفها حقَّ اأُمِّ
ًرا َغرْيَ اهلل« ولقوله �ضلى اهلل عليه  »ا�ضَتدَّ َغ�ضُب اهلِل َعَلى َمْن َظَلَم َمْن مَلْ َيِجْد نَا�ضِ
تي الَّذيَن اَل يَتَطاَوُلوَن َعَلى اأْهلِيِهْم وُيْح�ِضُنوَن اإلْيهم  و�ضلم: »َخرْيُ الرَجال ِمْن اأُمَّ

َواَل َيْظِلُمونَهم« ولقوله تعاىل:نثگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳمث ]البقرة/ 258[.

لقوله  اجلاهلية.  احلمية  ال  ال�ضكينة  �ضيدي،  يا  منك  اأتاأّمل  واإيّن 
تعاىل: نث گ  گ  گ            گ        ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  

ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  مث ]الفتح/ 26[.
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واإيّن مثل كل الن�ضاء، ال اأخاف منك االمتهان يا �ضيدي لقوله �ضلى اهلل 
عليه و�ضلم: »َما اأَْكَرَم الن�َضاَء اإالَّ َكِرمٌي َوَما اأََهانَُهنَّ اإالَّ َلِئيٌم« واإيّن من الذين يعرفون 

مكارم اأخالقك، و�ضرف اأعراقك.

ال حمل للخوف من حرية املراأة وا�ضتقاللها،اأنهما حقان حقيقان بها

يا �ضيدي ال�ضيخ:

املراأة  حّرية  من  خوف  ال  كذلك  والتهديد،  للوعيد  مل  ال  اأنه  كما 
وا�ضتقاللها، فاإن املراأة ال تفهم من احلرية واال�ضتقالل ما يفهمه �ضيدي الرجل، 
اإنه ما يزال يفهم من احلرية واال�ضتقالل، اأن يه�ضم االإن�ضان حّق اأخيه االإن�ضان، 
ة، وعقلها ال�ضالح للهيئة االإجتماعية،  ا املراأة التي اأثبت نف�ضها املر�ضيَّ وي�ضتبّد به، اأمَّ
اأن حرية  تفهم  الرجل، هي  �ضيدي  يفهم  ما  واال�ضتقالل غري  احلرية  فتفهم من 
االإن�ضان وا�ضتقالله مدودان بحرية غريه وا�ضتقالله، فال هذا يتعّدى حّد ذاك، 
وال ذاك يتعّدى حّد هذا، ولكلٍّ حقوق معروفة مقيدة ب�ضرع اهلل وبقانون الب�ضر، 
فلالأب حقوق، ولالبن حقوق، ولالأم حقوق، ولالأخت حقوق، وللزوج حقوق، 
وللزوجة حقوق، ولكّل واحد يف الدنيا حقوق. ولكلٍّ دائرٌة من احلق، له احلرية 
واال�ضتقالل فيها، وال يجوز له اأن يتعّداها، فيدخل دائرة حقوق غريه بدون اإذنه. 
وقد  اأبيه،  بطالن حق  هذا  يعني  فال  دائرته،  يف  م�ضتقل  حّر  الولد  اأن  قلنا  فاإذا 
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دائرة  تت�ضع  ما  بقدر  ت�ضيق  الولد،  حّرية  دائرة  اإن  والقانون.  ال�ضرع  اإياها  خّوله 
حّرية االأب. وهكذا يقا�ض حال الزوج والزوجة، وحال االآمر واملاأمور، والرئي�ض 
واملروؤو�ض، وحال الوايل والرعية، وحال كّل اإن�ضان واإن�ضان. فاحلرية واال�ضتقالل 
ي�ضودان متى قّيدا بالقانون فكان هو االآمر. ويبطالن متى اأطلق فيهما االإن�ضان بال 
رادع وال زاجر. واملدينة احلا�ضرة، واالحتام املتبادل بني النا�ض، م�ضتندان اإىل 
هذه االأ�ض�ض، وهل يتمّكن اليوم الرجل احلّر امل�ضتقل، من غ�ضب حق الرجل 
اإىل  متجاوًزا  به،  واال�ضتبداد  ا�ضتقاقه،  ومن  عليه،  ال�ضيطرة  ومن  امل�ضتقل،  احلّر 
وال  له  رادع  قبل. ال  من  بال�ضعيف  القوي  يفعل  كان  كما  وحقه،  حّريته  دائرة 

زاجر؟

حّريتها  املراأة  نيل  وهل  الرجل،  اأخيه  نحو  ذلك  من  متّكنه  عدم  وهل 
وا�ضتقاللها يف العامل ال�ضافر الراقي، منعا يف ذلك العامل حّرية الرجل وا�ضتقالله، 
اإن�ضان، واأن ين�ضاأ  النا�ض، واأن يكون نظام، واأن يوجد  تاآلف بني  اأن يكون  ومنعا 

عمران. ليقال على الدنيا ال�ضالم؟

نهو�ضها  يف  �ضبب  اأقوى  كان  االأمم  تلك  يف  حقوقهّن  الن�ضاء  اإعطاء  اإّن 
وحرمان الن�ضاء يف اأمتنا حقوقهّن، كان اأقوى �ضبب يف قعودها عن الرقي.

قال ال�ضيخ عبد القادر املغربي يف خطابه »ممد واملراأة«: ملّا عاد امل�ضلمون 
ف�ضلبوا املراأة حقوقها عادوا فانحّطوا.
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مه�ضومة  كانت  مّما  اأكرث  الغربيني  عند  احلقوق  مه�ضومة  املراأة  كانت  ملّا 
اأّما االآن، وقد  بّيًنا،  اأثره فينا ظهوًرا  احلقوق عندنا. مل يكن ه�ضم حقوقها ظاهًرا 
راأينا ما يقتطف العامل ال�ضافر الراقي من الثمار الطيبة بحّرية املراأة ونه�ضتها ونيلها 

حقوقها، فاأ�ضحى من احلرام اأْن حترم اأمتنا النهو�ض نه�ضة ذلك العامل.

وهلل دّر �ضاعر القطرين وقد قال:

الب�ضري  النوع  »اإّن حفظ  الكبري جيل�ضمان:  الكاتب االجتماعي  وقال 
هو مهمة املراأة يكاد ينح�ضر فيها. وقد حان الوقت الذي تفهم فيه املراأة مركزها 
فتحّقق اأن ظلم القرون املتوالية مل توؤثر فيه اإاّل قلياًل. اإّن اأح�ضن الِقران ما عقد بني 
اأح�ضن االأفراد، واإذا حتّررت الن�ضاء ف�ضرن من العوامل االقت�ضادية واالجتماعية، 
�ضهل التوفيق االجتماعي بني الفريقني، واأخذ كّل منهما ن�ضيبه من احلياة، اإّنهن 

اإذا نلن هذه احلّرية وذاك اال�ضتقالل توّطدت الرابطة بينهّن وبني الرجال.

وترقيته،  االإن�ضاين  النوع  حلفظ  واالأخرية  االأوىل  الو�ضيلة  هي  االأم  اإّن 
ومادامت كذلك فيجب اأن حتل املحل االأرفع من االهتمام واملقام«.

ون�ّسئوا حقوقهّن  الن�ساء  وّفـــــوا 
فاإنــــه اأُقلــــن  اإذا  الن�سـاء  اإّن 

والبا�ِس التقى  على  اأخالقهّن 
النا�س ن�سف  نهو�س  بنهو�سهّن 
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يا �ضيدي ال�ضيخ: يجب اأن ال نن�ضى اأن العدل اإن �ضاد عّمر، والظلم اإن �ضاد 
دّمر.

وقال �ضلى اهلل عليه و�ضلم: »لو بغى جبٌل على جبٍل لدكَّ الباغي«

واأعد  املراأة مظلومة ومّجبة،  فيها  تزال  التي ال  البلدان  اإىل  نظرة  فاأعد 
الثمرات  من  تعرف  و�ضفرت،  املراأة  فيها  حّررت  التي  البلدان  اإىل  اأخرى  نظرة 

والنتائج احلا�ضلة اأين العدل والرّب، واأين الظلم والبغي.

املراأة وا�ضتقاللها مع احتامها  اإّن اجتماع حّرية  ال�ضيخ  يا �ضّيدي  قلت 
وتعظيمها غري ممكن، ولكن اأال ترى يا �ّضيدي اأن ذلك اأمكن يف العامل ال�ضافر 
االإنكليز  ملكة  فكتوريا  اأن  عليك  يخفى  وال  اإمكان؟  اأّي  ن�ضائه  بحّرية  الراقي 
حكمت اأربًعا و�ضتني �ضنة بلغ فيها قومها ذروة املجد وال�ضعادة. وملكات عديدات 
ر اأزواجهن ورجال  غريها حكمن �ضنني كثرية بحكمة بالغة و�ضالح فائق، وما ق�ضّ
ممالكهّن يف احتامهّن وتعظيمهّن. اإن يف ذلك احتاًما وتعظيًما للحق والقانون. 
واإن اأردت ملكات م�ضلمات فهّن كثريات، ذكر الدر املنثور تراجم حياتهن. منهّن 
ال�ضلطانة خديجة بنت ال�ضلطان جالل الدين وقد متّلكت يف اأوا�ضط اجليل الثامن 
للهجرة، وكان يذكرها اخلطباء يوم اجلمعة على املنابر قائلني: »اللهم ان�ضر اأَمتك 

حائًطا للممـــالك  يــرفع  ال اجلي�س يرفعــــه وال االأ�سطولالعدل 
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وهي  اال  امل�ضلمني  رحمة جلميع  وجعلتها  العاملني  على  علم  على  اختتها  التي 
ال�ضلطانة خديجة بنت ال�ضلطان جالل الدين«. وكان زوجها جمال الدين وزيًرا 
لها، وكانت حتكم ما يربو على اأربعني مليونًا من امل�ضلمني، وقد طال ملكها ثالثني 
فيها  والبهاء، فكرثت  الرونق  ما يكون من  اأح�ضن  فيها مملكتها على  �ضنة كانت 

اخلريات واالأرزاق، و�ضاد االأمن كّل اأنحائها.

ومنهّن امللكة �ضجرة الدر، فقد كانت تا�ضع من توىل ال�ضلطنة مب�ضر من 
لها  قّبل  �ضنة 648.  �ضفر   2 �ضلطنتها يف  على  االتفاق  وقع  اأيوب.  بني  جماعة 

االأمراء االأر�ض و�ضا�ضت النا�ض اأح�ضن �ضيا�ضة، وُخطب با�ضمها على املنابر.

الفيل�ضوف  ما كتبه  تقراأ من ما�ضراتي  اأن  اإىل  �ضيدي  يا  اأدعوك  واإيّن 
وروؤ�ضاء حكوماتهم  االأمريكان  ق�ضاة  كتبه  وما  وفاتها،  بعد  زوجته  اإ�ضتوارت عن 
زيارة  اإىل  واأدعوك  ال�ضواء،  على  والرجال  احلكم  ا�ضتكن يف  وقد  ن�ضائهم،  عن 
العيالت ال�ضريفة ال�ضافرة النازلة بني ظهرانينا، فتى اأن احتام الرجل املراأة مع 
املراأة حقها مل  اإعطاء  واأنَّ جتارته يف  اأمر واقع،  اإّياها  حّريتها وا�ضتقاللها وتعظيمه 
تكن خا�ضرة، فاحلق مثل العلم يزيد يف �ضاحبه بقدر ما يبذل منه، فاأي مانع مينع 
املراأة امل�ضلمة اأن حتتم احتام غريها؟ وهل يجوز اأن يجعل ت�ضّرفها باالإ�ضالم مانًعا 

م؟ لها من اأن تنال حّقها وحُتَتَ
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قال ر�ضول اهلل : » الدين املعاملة« فهل يجدر بنا يا �ضيدي ال�ضيخ، 
امل�ضلمني  معاملة  من  اأح�ضن  لن�ضائهم،  االأخرى  االأديان  اأهل  معاملة  تكون  اأن 
ا مّنا باأن دينهم اأح�ضن للمراأة من ديننا؟  لن�ضائهم؟ اأال يكون ذلك ت�ضليًما �ضمنيًّ

احِلٌة َخرْيٌ ِمْن اأَلِف َرُجٍل  يا �ضيدي ال�ضيخ، قال ر�ضول اهلل : »ِاْمَراأٌة �ضَ
اِلٍح« فهل ترى اأن احلرية واال�ضتقالل اأجدر باملراأة ال�ضاحلة التي هي خري  َغرْي �ضَ

من األف رجل، اأم بذاك الرجل الذي تزيده املراأة �ضالًحا وخرًيا األف �ضعف؟

ا ويف�ضد  اأيوافق م�ضلحة العيلة واملجتمع الب�ضري اأن يطلق هذا لي�ضنع �ضرًّ
تلك، اأم اأن تطلق تلك لت�ضنع خرًيا وت�ضلح هذا؟

اأال ترى اأّن الب�ضر كّلما اأرادوا اأن ميثلوا �ضيًئا فيه معنى جميل من معاين 
الف�ضيلة، مثلوه ب�ضكل امراأة؟

اأال ترى اأّن الوثنّيني اأنف�ضهم جعلوا اآلهة اخلمر وال�ضكر واحلرب والغ�ضب 
رجااًل هم باكو�ض ومار�ض ونبتون، وجعلوا اآلهة احلكمة واخلري واجلمال ن�ضاًء هن 

مينريفا و�ضر�ض والزهرة.

اإّن فرن�ضا يا �ضّيدي وال يخفى عليك، يف مقّدمة املفاخرين باحلّرية وهي 
تلقب باأمها. واملراأة لها فيها حّريتها ال�ضاطعة، واحتامها الفائق، و�ضاأنها العظيم، 
اأن  مكّلفة  املراأة  »اإّن  تقول:  الفرن�ضي  الزواج  قانون  من  االأوىل  فاملادة  ذلك  ومع 
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تطيع زوجها، والرجل مكّلف اأن يحمي امراأته«. فالطاعة التي كّلف القانون املراأة 
اإّياها، مل متنع اأن يكون لها معها حّرية وا�ضتقالل واحتام. اإّن القانون اأوجب عليها 
الطاعة يف اأمور معّينة، واأبقى لها دائرة من احلرية واال�ضتقالل م�ضونة من التعدي، 
الرجل  معاملة  فلتكن  امل�ضلمة.  املراأة  تطلبه  ما  ذلك  اهلل،  �ضرع  يوافق  ما  ذلك 
اإّياها مقّيدة ب�ضرع اهلل، ال تابعة لهواه، وليبق لها دائرة من احلرية واال�ضتقالل ال 

يتعّداها الرجل.

ما َلُه ووجهها ي�ضته، وفيه كّل قواها فيمحقها مًقا؟ وما له وتلك القيود 
؟ الغريبة التي اأحدثها لغل حركاتها غالًّ

يتناول  بل  بالزوجة،  ينح�ضر  ال  فاملعنى  املراأة  ذكرت  اإذا  ال�ضيخ،  �ضّيدي  يا 
غريها اأي�ًضا، وهل من املعقول اأو من املوافق، اأن يتحّكم الولد باأمه، واالأخ باأخته، 
وامل�ضلم بكل م�ضلمة، مهما كانت غريبة عنه، ومهما كان طاحًلا وكانت �ضاحلة، 
فيحرمها العلم ويحرمها العقل، ويحرمها الدين، ويحرمها النور، ويحرمها ال�ضعي، 
ويحرمها احلق، ويحرمها النطق، ويحرمها احلرية واال�ضتقالل، ويحرمها كّل حركة 

توؤول اإىل خريها يف الدنيا واالآخرة؟

ملاذا يح�ضر الرجل كّل هذا فيه؟ اأمل يخلق اهلل الرجل واملراأة من روح 
واحدة؟ األي�ض له مثل الذي عليهّن باملعروف.
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اأن  بعد  املراأة،  حّق  الرجل  غمط  ا�ضتح�ضانك  من  �ضّيدي  يا  اأعجب 
ما  اطالعه على  بها، وعدم  وا�ضتبداده  الرجل  بكّل �ضراحة من جهل  �ضكوت 
�ضّنته لها ال�ضريعة املطّهرة من احلقوق، وقد ق�ضيت اأّن الذنب يف ذلك راجع اإىل 

الرجل ال اإىل دينه.

يا �ضيدي ال�ضيخ:

اإّن دليل العقل وال�ضالح لي�ض بقوة يف اجل�ضم، ولي�ض ب�ضارب اأو حلية، 
وال بجّبة اأو عمامة، بل اإّن لذلك اآثاًرا اأخرى تظهر يف الراأي والعمل، ومن طبيعة 
القاعدة  اأبطلت  فمتى  وتتبعها،  منها  اأ�ضمى  لنف�ض  طوًعا  تخ�ضع  اأنها  النف�ض 
ّملها  وحّلت  حالها،  كان  مهما  رجل  لكّل  امراأة  كّل  خ�ضوع  وهي  الفا�ضدة، 
قاعدة خلقية عادلة، متى حّل احلّق مّل القّوة، وحّل العلم مّل اجلهل، وحّل 
العدل مّل اال�ضتبداد، فالنفو�ض تتعارف، والنف�ض التي هي اأ�ضلح واأقدر على 
اإدارة العائلة ت�ضود وحُتتم ويُحتم راأيها، وال لزوم يف ذلك اإىل اتفاق �ضريح من 

اأحد الفريقني لالآخر بال�ضيادة.

اإّن بذلك يتّم ال�ضالح يف العيلة واملجتمع، واالحتام املتبادل فيهما وال 
فرق يف ذلك بني الرجال والن�ضاء اإال بال�ضالح والتقوى: نثڇ    ڍ  ڍ  ڌ  
ڌمث  ]احلجرات/ 13[. ويجدر بعباد اهلل اأن يجعلوا اأكرمهم عندهم، اأتقاهم، 

ال اأقواهم.
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نثڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ ں  ں   تعاىل:  اهلل  قال  نعم، 
االإنفاق،  ف�ضيلة  اأنها  الدرجة  ف�ّضروا  املف�ّضرين  ولكن  ]البقرة/ 228[.  ڻمث 

فحيث ال اإنفاق ال درجة هناك وال اأف�ضلية، وامل�ضاواة تامة.

وقال ر�ضول اهلل  :»�ضاووا بني اأوالدكم يف الع�ضبة، فلو كنت مف�ضاًل 
اأحًدا لف�ضلت الن�ضاء«. 

فلريفع يا �ضيدي احلجاب املخالف لل�ضرع االإ�ضالمي، ولت�ضلم اإىل الن�ضاء 
حقوقهن، وما احلرية اإال �ضرف احلقوق التي َمنَّ اهلل بها على االإن�ضان، واأنا كفيلة 
بعدم اعتداء الن�ضاء على حقوق الرجال فيحتمنهم ويحتمونهن احتاًما خال�ًضا 

ا. الأن االإن�ضان من طبعه اأن يحتم من يحتمه، وميتهن من ميتهنه.  نقيًّ

وا َعَلْيِهُم َواإذَا  ِتي َفَتَكربَّ يَن ِمْن اأُمَّ وقال ر�ضول اهلل : »اإَذا َراأَيُتُم املَُتََكربِّ
ُعوا َلُهْم«. عنَي َفَتَوا�ضَ َراأيُتُم املَُتَوا�ضِ

يحتم  باأن  تلّخ�ض  التي  احلّقة  واملماثلة  املقابلة  ليعّلمنا  اإال  ذلك  وما 
حقوقه،  ويحتم  االإن�ضان  اأخوه  فيحتمه  حقوقه  ويحتم  االإن�ضان  اأخاه  االإن�ضان 
واإّن االحتام احلّق الذي ي�ضري اإليه �ضلى اهلل عليه و�ضلم، اأمر نف�ضي ال حركات 
جوارح، اإذ اأن ال�ضعيف قد يظهر بجوارحه للقوي ما لي�ض يف قلبه. فاحتم املراأة 
من  حتتمها  اأن  وجب  قلبها.  من  احتمتك  واإذا  قلبها.  من  حتتمك  قلبك  من 

قلبك.
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كّلنا يعلم و�ضّية االأعرابية لبنتها العرو�ض اإذ قالت لها: »كوين له اأمة يكن 
لك عبًدا« اإّنا مبثل هذا يت�ضابق الزوجان على التحاب وعلى الف�ضيلة.

واإن مل ي�ّضلم الرجل للمراأة بحّق احلرية وامل�ضاواة واال�ضتقالل، وداوم 
مع  تقول  اأن  اإال  لها  فلي�ض  املتبادل،  باالحتام  يقبل  ومل  ظلمه،  �ضولة  على 
اأن  اأو  برما«.  اإال  الظاملني  مع  احلياة  اأرى  »وال  بكربالء:  ُنكب  ملّا    احل�ضني 
تتاأ�ّضى بقول ر�ضول اهلل ، الذي اأراد اأن ي�ضع نف�ضه دائًما مع ال�ضعفاء املظلومني 
اأمتني ِم�ضِكيًنا  اإذا قال: »اللهمَّ  تطييًبا لقلوبهم وحماية لهم من �ضولة الظاملني، 
واأحِيني ِم�ْضِكيًنا واْح�ضريِن يف ُزْمرِة امل�َضاِكني«، اأو اأن تتعّزى حتت نري ظلمها بقول 
اإيّل يا  �ضيدنا امل�ضيح عي�ضى ابن مرمي عليه ال�ضالة وال�ضالم حيث قال: »تعالوا 
جميع املتعبني والثقيلي االأحمال واأنا اأريحكم ... احملوا نريي عليكم وتعّلموا 

مني الأيّن وديع ومتوا�ضع القلب، فتجدوا الراحة لنفو�ضكم«.

الرجل ُيكره املراأة على التزين،  ثم يتخذ من ذلك حّجة عليها
يا �ضيدي ال�ضيخ:

اأنت قلت مع من قال، من اإخوانك الرجال، ما دامت املراأة ت�ضّيع ثالثة 
اأرباع الوقت، اإن مل يكن ت�ضعة اأع�ضاره، يف اللب�ض والزينة، وتق�ضي معظم الع�ضر 
من حقوق  واحد  بحق  املطالبة  ميكنها  ال  فهي  االأمرين،  عن  الكالم  الباقي يف 

الرجال.



440 440
ال�سـفور واحلجـاب

اأّما اأنا فاأقول مع من قال:

اإّن الغلو يف االإ�ضناد يا �ضيدي، وليد الباطل والتحامل والغ�ضب وحّب 
اال�ضتبداد، ولي�ض وليد احلقيقة، والعدل والنزاهة وحتّري امل�ضلحة.

روحها  بتزيني  لت�ضتغل  وا�ضتقاللها  حّريتها  تطلب  املراأة  اإّن  هذا،  ومع 
املر�ضية بالعلم واالآداب، بداًل من اأن تبقى لدى الرجل مكرهًة على اال�ضتغال 

بتزيني ج�ضدها له ا�ضتغااًل مييت فيها قوى روحها الناطقة.

اأجل، اإّن الرجل يتطّلب منها ذلك كرًها، اإذ اأنه ال يعتف لها بقوة تدفع 
عنها �ضره. وجتّفف �ضّره، اإال بتزيني ج�ضدها له.

اإنه ي�ضع الكوابي�ض على روحها الناطقة لئال تنتع�ض فال تبقى لعبة مزّينة 
للهوه وهواه.

ينتحر ولكّن يف روحه وهو  وكاأنه  الروح،  تلك  اإّياها  با�ضتعباده  اإنه مييت 
ال يدرك هذه النتيجة املوؤملة وال ي�ضعر بها. فقد جاء يف املقتطف االأخري الأديب 

فا�ضل �ضهري:

حـّتى البـاطـــــــل  زّينــــــوا 
البــا جهــــــل  قـــــــوًما  اإّن 

ًـّــا حق النـــــــاظــــــر  ظّنه 
لي�سـقى واحلـــــــق  طـــــــل 
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»اإّن الغّر الذي يقّيد املراأة وي�ضتعبدها ويحجزها، يخ�ضر ت�ضعة اأع�ضار قوته، 
وت�ضعة وت�ضعني يف املائة من �ضعادته وهنائه«.

يا جلور الرجل من جور، اإنه يكرهها على الترّبج له، ويعّودها ذلك ق�ضًرا، 
ثم يتخذه حجة له عليها، وال ينظر نظرة اإىل العامل ال�ضافر الراقي، حيث يرى اأنه 
قام مقام تلك املراأة املتربجة. امراأة جديدة هي: »�ضقيقة الرجل، و�ضريكة الزوج، 

ومربية االأوالد، ومهّذبة النوع، هي املراأة احلائزة جلمال املراأة، وعقل الرجل«.

يا �ضيدي ال�ضيخ:

اإّنك ا�ضت�ضهدت بكثري من اأقوال الرجال، تاأييًدا الدعائك اأنه ال يجوز 
اأن تعطى املراأة حقوقها من احلّرية واال�ضتقالل، اأو يتخذ ق�ضاة االجتماع ادعاءات 

ِم املراأة وخ�ضومها حجًجا عليها؟ ُظالَّ

اأّما  اأن ي�ضت�ضهد باأقوال الرجال ليثبت ادعاءه على املراأة،  لي�ض للرجل 
واعتاف  منهم  اإقرار  ذلك  الأن  باأقوالهم،  ت�ضت�ضهد  باأن  وا�ضح  حق  فلها  املراأة 

بحّقها، واملرء ملزم باإقراره.

فالإلزام املراأة، يجب على الرجل اأن ي�ضت�ضهد باأقوال من الن�ضاء، تت�ضّمن 
اعتاًفا منهّن مبا يدعي.
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لي�س الن�ضاء م�ضدر ال�ضر، اأكرث اخلري فيهن، املراأة �ضريكة الرجل 
يف احلكم ال�ضعبي، والرجال والن�ضاء يف املبايعة اأو حق االنتخاب 

�ضواء
يا �ضيدي ال�ضيخ:

اأمر تدبري  »اإّن الن�ضاء م�ضدر ال�ضّر على االإن�ضان، ولو وّكل  اإّنك تقول: 
هذا الكون اإىل الن�ضاء فقط لكان اليوم قفًرا هذا اإن بقي«!!

ولكن يا �ضّيدي، ما من اأحد طلب اأن يوكل اأمر تدبري الكون اإىل الن�ضاء 
باأحد  اإدارته  اأّن هذا الكون، ال ت�ضلح  يتبع الهوى، يعلم  اإّن كّل عاقل ال  فقط. 

اجلن�ضني م�ضتقالًّ فيها. ففي كلٍّ منهما نق�ض يجب اأن يكمله االآخر.

فلما   ، النبي  اإدارة �ضوؤون االإ�ضالم كما ال يخفى،  توىّل  اأّول من  اإّن 
ذكر  كما  النبوة،  اإىل  امللك  ب�ضم  عليه  نعمته  واأمّت  مبيًنا،  فتًحا  له  تعاىل  اهلل  فتح 
وتعالت  عدله  جّل  راأى  بل  الرجال،  مببايعة  وجّل  عّز  يكتف  مل  البي�ضاوي، 

نث ٱ  ٻ     تعاىل:  فقال  ال�ضواء  على  والن�ضاء  الرجال  ملبايعة  لزوًما  حكمته، 
ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ  
ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤمث ]الفتح/ 10[. نث ٱ  ٻ  
ٻ  ٻ  ٻ  پ    پ  پ  پ   ڀ    ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  
ڤ      ڤ      ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ     ٿ   ٿ   ٿ  
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ڤ  ڦڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ  ڄ   ڃ  ڃ   ڃمث ]املمتحنة/ 12[.

املعاقدة  املف�ّضرون،  ما ذكر  واملوىلَّ عليهم، هي على  الوايل  واملبايعة بني 
واملعاهدة، كاأن كالًّ من الفريقني باع من االآخر واأعطاه خال�ضة نف�ضه وداخلة اأمره، 
اأو هي عقد التولية، وذلك يتم يف زماننا ب�ضورة االنتخاب، منظوًرا به اإىل القانون 
االأ�ضا�ضي، الذي هو يف دولة املقاولة اأو املعاهدة بني ال�ضعب واحلكومة، وما كانت 

القوانني االأ�ضا�ضية احلا�ضرة يف العامل اإال موافقة لروح ال�ضرع االإلهي.

ومل يكن من فرق بني مبايعة الرجال ومبايعة الن�ضاء للنبي ، اإاّل اأّن 
الرجال كانوا يبايعونه على الن�ضرة يف اجلهاد االأ�ضغر �ضد االأعداء من الب�ضر. اأّما 
ة على  الن�ضاء فكّن بايعنه على الن�ضرة يف اجلهاد االأكرب، اأي ن�ضرة النفو�ض املر�ضيَّ
النفو�ض االأّمارة بال�ضر، وذلك ب�ضنع مكارم االأخالق، واإ�ضالح ال�ضاأن يف الدين 

واالأنف�ض واالأزواج والعيال.

وملّا فرغ النبي  من مبايعة الرجال، يوم فتح مكة، جاءت الن�ضاء يبايعنه 
وهو على ال�ضفاء وكانت منهن هند بنت عتبة. فلّما تال النبي االآية وفيها �ضروط 

ڤ   ڤ      ڤ      ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ     نثٿ   املبايعة: 
ڦمث]املمتحنة/ 12[ قالت له هند: »واهلل اإّن البهتان)1( قبيح وما تاأمرنا اإال 

بالر�ضد ومكارم االأخالق، وما جمل�ضنا هذا ويف اأنف�ضنا اإن نع�ضيك يف �ضيء«.

)1( البهتان: الباطل والكذب املفتى. )م(.
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اأو  ال�ضعبي  احلكم  اأ�ضول  ليعّلمنا  النبي،  مببايعة  اأمر  تعاىل  اهلل  اإّن 
الدميقراطي، ووجوب ا�ضتاك الرجال والن�ضاء به، وال�ضيما يف االنتخاب، وكيف 
ي�ضّلم الدين اأو العقل، اأن حترم الن�ضاء حق االنتخاب واأكرث اخلري فيهّن، ومنهّن 

. كل �ضاحلة خري من األف رجل غري �ضالح؟ هذا قول ر�ضول اهلل

اإّن احلكم الدميقراطي، ي�ضتمد من االأمة رجااًل ون�ضاًء م�ضتكني، ذلك ما 
عّلمنا اهلل اإّياه يف كتابه قبل األف وثالثمائة �ضنة ونيف.

ولكن، يا ويح الرجال، اإّنهم عّدوا املراأة طوًرا كاجلماد، وطوًرا كاحليوان، 
باحلكم،  ا�ضتقّلوا  قراآن،  وال  �ضنة  ذلك  من  مينعهم  االإن�ضان، مل  و�ضلبوها حقوق 

وا�ضت�ضعفوها فحب�ضوها وظلموها، ثّم عّدوها م�ضدر ال�ضر على االإن�ضان.

يف  تاأثريها  وح�ضن  وحقوقها،  املراأة  قدر  اأخرًيا  عرف  قوم  لكّل  طوبى 
املجتمع، واأعطاها من تلك احلقوق حّق االنتخاب واال�ضتاك يف احلكم ال�ضعبي، 
اإنه ا�ضتحّق اأن ت�ضمله ال�ضعادة، وتنريه احلّريات، وي�ضوده ال�ضالح وتفي�ض عليه 

اخلريات ويعّم بالده العمران.
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يا �ضيدي ال�ضيخ:

االجتماع  علماء  »اأن  فهمي  علي  االجتماعي  الكاتب  مقال  من  يفهم 
وال�ضوا�ض املت�ضّرعني اأجمعوا على اأّن املراأة هي قوام الهيئة االجتماعية، وعماد 
تقّدم االأمم، وت�ضييد الدول، واأن االأمة التي ال حياة اجتماعية لها، لهي عدم يف 
الوجود، بل هي �ضر من ذلك العدم«. فاأّنى تكون املراأة واحلالة هذه، م�ضدر ال�ضر؟

تيمورلنك،  اأتيال،  اأكان  �ضعري،  ليت  عدله!  قّلة  ويا  الرجل..  ويح  يا 
ليت  رجااًل،  اأم  ن�ضاء  الظلمة  االأ�ضرار  من  واأمثالهم  يزيد،  نريون،  خان،  جنكيز 
والدمار  واخلراب  الويالت  واأ�ضكال  قتلى احلروب،  املاليني من  اأكانت  �ضعري، 
وال�ضرور يف البلدان وال�ضعوب، من �ضحايا املراأة الروؤوف احلنون ومن اآثار اأعمالها، 
اأم من �ضحايا نف�ض الرجل القا�ضية ومن اآثار اأعماله؟ ذاك الرجل القا�ضي الغاوي، 
اأمه التي ولدته وربته، وحب�ضها و�ضت وجهها،  الذي دا�ض احلقوق حتى حقوق 
ومنع النور عن عينها، والهواء عن �ضدرها، وك�ضر قلبها، م�ضِنًدا اإليها نق�ض العقل 

ونق�ض الدين، واأنها م�ضدر ال�ضر لالإن�ضان.

ت�ضتك  ال�ضرور واحلروب. ومل  ت�ضتغل يف تلك  �ضّيدي، مل  يا  املراأة  اإّن 
فيها اإال بت�ضميد اجلراح، وتخفيف االآالم، وحقن الدماء، مبا وهبها اهلل من �ضفات 
ة، ولكن ال بّد لروح املراأة - وقد اأخذت تتحّرر يف العامل ال�ضافر  يَّ النف�ض املَْر�ضِ
الراقي، و�ضتنال حّرياتها كاملة مع الزمان يف كّل مكان - البّد لها من اأن تن�ضر 
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روح الرجل يف اجلهاد االأكرب، �ضّد النف�ض االأّمارة بال�ضوء وال�ضر، فيّتحد الروحان 
حاملني لواء ال�ضالم واحلرية، ثائرين على ما بقي يف االأر�ضني من اآثار الهمجية، 
تدمريه،  واآالت  وبنادقه،  وحرابه،  و�ضيوفه،  وقنابله،  مدافعه،  كله  العامل  في�ضبك 
اآالت زراعية، و»ماكنات« �ضناعية، وطرًقا حديدية، وت�ضبح الدائرة ولكّل اأمة اأو 
احل�ضون  من  القانون  بقوة  اأمنع  حدودها  واحلّرية،  اال�ضتقالل  من  دائرة  فيها  نف�ض 
القوّية، حينئذ يعلو �ضوت االإن�ضان �ضارًخا اأنا اأنا، اأنت اأنت، ال م�ضتعبد، ال م�ضتعبد 
والت�ضّلط  التغّلب،  ويبطل  ُيظلم(،  َيظلم  ال  )من  الظامل  القول  ذاك  ويبطل 
لل�ضيف  والقول  للمغلوب،  والويل  للغالب،  احلق  يكون  اأن  ويبطل  والتحّكم، 
واملدفع، ويبطل اأن يكون هتاف النا�ض للقاهر، وال�ضجود للمتكرّب، وال�ضيادة لل�ضر، 
واالأمة  والدين  واالأ�ضرة  النف�ض  م�ضلحة  فوق  الكربى.  العام  ال�ضلم  غاية  وترفع 
وترتبط  االإن�ضان،  اأخيه  عن  االإن�ضان  تفّرق  خا�ضة  م�ضلحة  كّل  وفوق  واجلن�ض، 
االأفراد واالأمم بعرى االإخاء وامل�ضاواة، وبقانون عام واحد، وحكم م�ضتك واحد، 
ي�ضود يف ال�ضرق والغرب، كّل اأمة وكل نف�ٍض رجاًل اأو امراأة على ال�ضواء، وحتل 
االختالفات بال�ضرائع ال باملدافع، وتنري احلرية العامل. وي�ضود اخلري وال�ضالح فيه، 
وي�ضتوي  بالن�ضاء،  ني  والعيب خمت�ضّ العار  من  واخلجل  احلياء  يكون  اأن  ويبطل 
الرجل واملراأة بالراأفة واحلنان على بني االإن�ضان، وُتخزي النزعات اإىل احلروب، 
الفناء، كما  نحو  باخللق  ال�ضائرتان  بالدماء  ال�ضكرانتان  وال�ضيا�ضة  البطولة  وُتكره 
ُيكره الوباء، وال يتذّكر النا�ض اإذ ذاك حكايات االآكلني حقوق االإن�ضان، اإال كما 

يتذّكرون - على قول ال�ضاعر التكي - حكايات العفاريت والغيالن.
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اإّن ذلك اخلري كّله. �ضتلده للعامل حرية املراأة، واالنت�ضار يف اجلهاد االأكرب، 
اإنها االأم والبنت واالأخت احلنون الروؤوف الأبناء الب�ضر.

يلقبون  اأحفادنا  اأن  ريب  فال  الكهرباء،  بع�ضر  املا�ضي  الع�ضر  لّقبنا  اإّنا 
ع�ضرنا املقبل بع�ضر الن�ضاء.

الن�ضاء  يقظة  الكربى،  احلرب  بعد  �ضيما  وال  ويرى،  ي�ضتقري  وكل من 
ونه�ضتهن يف العامل ال�ضافر الراقي، ومتاعبهن واأعمالهن يف �ضبيل اخلري وال�ضالح 
وال�ضالم، ي�ضت�ضرف الزمن االآتي فيق�ضي باأّن ما اأقول لي�ض من الروؤى واالأحالم، 
يف  يرغب  من  وكّل  االأيام.  حتققها  ة،  يَّ املَْر�ضِ اخلا�ضة  النفو�ض  اأماين  تلك  اإّنا 
اال�ضتقراء األفت نظره اإىل كتاب »املراأة يف التمّدن احلديث« لل�ضيد ممد جميل 

بيهم فريى فيه، من النور ما يكفيه.

ب�ضلب  فيها  يعاقبون  لالأ�ضرار  و�ضعت  ال�ضجون  اإّنا  ال�ضيخ،  �ضيدي  يا 
ا. اأفال ترى  حّريتهم، فاأي من اجلن�ضني كرث عدده فيها، يحكم عليه باأنه االأكرث �ضرًّ
ن�ضبة الن�ضاء للرجال يف ال�ضجون، تقل عن ن�ضبة واحد للماية، فعالم ت�ضتح�ضن 

احلرية للرجال، وت�ضتقبحها للن�ضاء؟
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يا �ضيدي ال�ضيخ:

ًة َفَقد اأعانه َعَلى �َضْطِر ِدينِه  احِلَ قال ر�ضول اهلل : »َمْن َرَزَقُه اهلُل اْمَراأًة �ضَ
ْطِر االآَخر« فكيف تعد املراأة م�ضدر ال�ضر؟ ِق اهلَل يِف ال�ضَّ َفْلَيتَّ

يا �ضيدي ال�ضيخ، كيف تقول: »اإن الن�ضاء م�ضدر ال�ضر على االإن�ضان«؟ 
هات«؟ ُة حَتَْت اأَْقَداِم االأمَّ اأَنَ�ِضيت قول ر�ضول اهلل : »اجلنَّ

اأَنَ�ضيت خديجة اأم املوؤمنني، اأّول من اآمن بنبّينا ، واأنارت فجر دعوته 
النبوية، وكانت له يف اأّول ر�ضالته الع�ضد املتني، والن�ضوح االأمني؟

كيف تقول: »اإّن الن�ضاء م�ضدر ال�ضر على االإن�ضان« اأن�ضيت اأن الن�ضاء 
الرجال كانوا ي�ضعون يف  اأن  اأن�ضيت  الرجال؟  به  اآمن  اأن  ، قبل  بالنبي  اآمنَّ 
طريق النبي  حطًبا و�ضوًكا، ويرمونه بالرماد، وكانت الن�ضاء ن�ضاوؤهم حتيط به 
من  ومنهن  طريقه،  من  وال�ضوك  احلطب  رفعن  من  فمنهن  احلافظني،  كاملالئكة 

نف�ضن الرماد عن راأ�ضه، ومنهن من ربطن جراح رجليه؟

الر�ضول  �ضيفه مفت�ًضا عن  ، متقلًدا  �ضّيدنا عمر  يوم كان  اأنه  اأن�ضيت 
ليقتله، كانت اأخته فاطمة بنت اخلطاب م�ضلمة تتمّن باآيات اهلل، وهي التي كانت 

�ضبب اإ�ضالمه ف�ضار »�ضيف االإ�ضالم القاطع«؟
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ومن خّل�ض مو�ضى  من املوت؟ اأولي�ض امراأة هي ابنة فرعون؟

ومن كان اأّول من اآمن مبو�ضى ؟ اأو لي�ض امراأة هي اآ�ضية بنت مزاحم؟ 
اأربعة  اإىل  َرُجُلَها فرعون يديها ورجليها  فاأوتد  باهلل  اإميانها  اأ�ضّرت على  التي  وهي 

اأوتاد، ثّم اأمر اأن تلقى عليها �ضخرة عظيمة، وهي تقول: نث  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  
ۈ  ۈمث ]التحرمي/ 11[.

وكيف تقول اإن الن�ضاء م�ضدر ال�ضر على االإن�ضان، ومنهّن مرمي العذراء، 
وفاطمة الزهراء، واأّم املوؤمنني خديجة، وعائ�ضة احلمرياء؟

كيف تقول ما تقول والن�ضاء قد َوَلْدَن االأنبياء؟

امل�ضيح  �ضيدنا  تن�ض  فال  والدات،  لهم  كما  والدون  لالأنبياء  قلت  واإذا 
املطّهرة  تلك  العذراء،  مرمي  اأّمه  به  ا�ضتقّلت  وقد  وال�ضالم  ال�ضالة  عليه  عي�ضى 

امل�ضطفاة، �ضيدة الن�ضاء، وخري االأمهات.
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اأن  اأرادت  اإذا  اإن مل تكن حرة، وتغ�ضبه  يغ�ضب الرجل على املراأة 
تكون حرة

�ضيداتي، غريب اأمر الرجال، اإن ال�ضرور التي ظهرت يف العامل �ضدرت 
منهم، وهم الذين اأوقدوا جذوتها، واأداروا حركتها، وي�ضندون م�ضدرها للن�ضاء. 
اإن �ضرورهم لظاهرة، وهم يقولون بع�ضهم للبع�ض االآخر: »فّت�ضوا عن الن�ضاء، يف 

اخلفاء«.

واأرغى  وقعد،  قام  حرة،  لي�ضت  مارمه  اإحدى  اإن  الأحدهم  قيل  واإذا 
ا، لتثبت فعاًل ما قاله  واأزبد، وغ�ضب لكرامته اأن تهان، واإذا راأت اأن تكون حرًة حقًّ
الر�ضول : »اأن اأكرث اخلري فيهن« ا�ضطربت اأع�ضابه، وخاف على العمران اأن 

تقو�ض اأ�ضبابه، واأن يكون يف حّريتها خراب الكون وخرابه.

وكيف تكون املراأة حّرة يا �ضيدي الرجل، ما مل تكن فيها �ضفة احلرية 
ا بال حّرية.  ا بال علم، وحر حقًّ ا بال ف�ضيلة، وعامل حقًّ ا! هل من فا�ضل حقًّ حقًّ
ا بال �ضر؟ م�ضكينة املراأة، يغ�ضب رجلها اأن تكون غري حّرة، وتغ�ضبه اإذا  و�ضرير حقًّ

اأرادت اأن تكون حرة.
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املراأة ال تطلب اإالَّ ما خّولها �ضرع الله من احلرية واحلقوق

اإن يف ذلك �ضالح العيلة واملجتمع، وبيان لل�ضيخ عبد القادر املغربي

يا �ضيدي ال�ضيخ:

ور�ضوله، كما ذكرت  اهلل  اإّياه  ما خّولها  اإال  تريد  وال  تطلب  املراأة ال  اإن 
من  التحرير  نتيجة  وذلك  واحلّرية،  وامل�ضاواة  ال�ضيادة  حقوق  من  كتابك،  يف 
قيود العبودية واأغالل اال�ضطهاد، على اأنها ال تكتفي بالتحّرر من قيود العبودية 
عبودية،  كّل  اهلل من  �ضرع  مبوجب  تتحّرر  اأن  تطلب  بل  و�ضفت،  )املطلقة( كما 
�ضواء اأكانت مطلقة اأم مقّيدة، عامة اأو خا�ضة، اإن و�ضف )املُْطَلقة( للعبودية، لي�ض 

من اهلل بل من �ضيدي ال�ضيخ.

اأَْهِلِه  �َضيُد  ُجُل  َفالرَّ ٌد  �َضيِّ اآَدَم  َبني  ِمْن  نَْف�ٍض  »ُكلُّ   : اهلل  ر�ضول  قال 
على  يجب  ٌة  �ُضنَّ لتحـريرها  وعمله  الر�ضــول  �ضــعي  اإن  َبْيتَها«.  �ضــيدُة  َواملَراأُة 
لتحريرها.  �ضعي  كّل  فيعاك�ض  حّريتها،  تهّوله  ال  اأن  له  وينبغي  اتباعها،  الرجل 
للعيلة  وال�ضالح  فيها اخلري  اإّن   ، الر�ضول  �ضنة  يقتفي يف ذلك  اأن  له  ينبغي 

واملجتمع.

قال ال�ضيخ عبد القادر املغربي مت�ضّهًدا مبا قاله علماء االجتماع: »اإّن اأحقر 
املنازل اإذا توّلت ريا�ضته امراأة مدّبرة ب�ضو�ضة كان ملوؤه الراحة والهناء وال�ضعادة، 
كان فيه اأ�ضرف العواطف العائلية، كان عزيًزا لدى الرجل ملا ي�ضتلزمه من دواعي 
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ال�ضرور، كان مالًذا للقلب، وملجاأ من عوا�ضف احلياة، كان خري مكان للراحة من 
عناء االأ�ضغال، ومتاعب احلياة، كان يف ال�ضّدة م�ضّلًيا، ويف الرخاء فخًرا، ويف كّل 
حاٍل نعيًما، فاملنزل ال�ضالح اإذن خري معاهد التبية ال لل�ضباب وحده، بل للكهل 
اأي�ًضا، وفيه يتعلم ال�ضاب والكهل الب�ضا�ضة وال�ضرب، و�ضبط النف�ض، وتدرك روح 

احلياة، ومعنى الواجب«.

وقال ال�ضيخ امل�ضار اإليه: اإن االأعمال التي يزاولها كّل من الرجل واملراأة 
ا  يف عائلتهما تختلف باختالف حال االأمة التي يع�ضيان فيها بداوة وح�ضارة، رقيًّ
رة اأن تكون وظيفة املراأة اإدارة االأعمال البيتية  وانحطاًطا. ويغلب يف االأمم املتح�ضّ
ثّم  اأتعابه  وي�ضتثمر  ويتعب  ثّمة  ي�ضتغل  فهو  خارجه.  الرجل  وظيفة  تكون  كما 
يلقي بهذه الثمرات اإىل زوجته، ويتكل يف هنائه العائلي وراحته املنزلية عليها. 
فالزوجة هي الرئي�ضة العاملة يف املنزل، اأّما الزوج فهو مبثابة رئي�ض �ضرف له. اإن 
ها بها، واإن كان لرجلها �ضيادة  ر�ضول اهلل  جعل �ضيادة البيت للمراأة، وخ�ضّ

اأخرى ال تنكر.

»واإذا كانت املراأة هي �ضّيدة البيت ورئي�ضته كان من اأول واجبات الزوج 
والتبية  والدين  العقل  ذوات  من  فيختارها  الرئي�ضة.  تلك  انتخاب  يح�ضن  اأن 
ال�ضاحلة. فاإنها اإذا توّفرت فيها هذه ال�ضروط اأ�ضبح املنزل فردو�ض الرجل، ومظهر 
كرامته يف قومه. واملنبت اخل�ضب لذّريته واأوالده، ومن ثّم كان للمنزل والعائلة 
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اأ�ضا�ًضا  املنزلية،  احلياة  نظام  جعلوا  حتى  االجتماع،  علماء  نظر  يف  االأول  املقام 
لنظام احلياة االجتماعية يف االأمة كلها، فاإذا ف�ضد النظام االأول ف�ضد النظام الثاين 
وانحّطت االأمة على اأثره، والعك�ض بالعك�ض. قالوا واإذا دخلت اإحدى املدن كان 
لك اأن حتكم على ارتقاء العائلة مبجّرد نظرك اإىل حالة �ضّكانها وما هم عليه من 
و�ضائر مظاهرهم  وقهاويهم  اأ�ضواقهم وحوانيتهم ومافلهم  واالأخالق يف  االأطوار 
النظام  با�ضتحكام  ثالث، حكمت  اأدبي  نظام  راأيتهم هنا على  فاإذا  االجتماعية، 
االأدبي يف بيوتهم وعائالتهم، الأّن هذا اأ�ضل ذاك. واإال فال بد اأن املنزل هو املغر�ض 
االأول للذرية واالأوالد فهم ُينقلون منه اإىل املغر�ض الثاين اأعني املدر�ضة، ومنها اإىل 
�ضاحة التجارب والعمل وال�ضعي يف خدمة اأمتهم ووطنهم، كما ينقل الف�ضيل من 
اأر�ض اإىل اأر�ض، فاإذا طابت تربة املغر�ض االأّول )العائلة( طابت اإذ ذاك ثمار اأبناء 
االأمة وغزرت م�ضوالت عقولهم، واإن خبثت تلك التبة خبثت الثمار، وقبحت 

االآثار و�ضادت االأخبار«.

يا �ضيدي ال�ضيخ:

اأظّن ما ذكرته كافًيا ليعّرف ال�ضبب الذي من اأجله تطلب املراأة حّريتها، 
اأنها تطلب حّريتها، ا�ضتعداًدا الإيفاء هذه الوظائف ال�ضامية، وتو�ضاًل لق�ضائها كما 
ا، اإنها تطلب حّريتها، يف منزلها واإرادتها، وقولها وعملها،  تق�ضيها �ضيدة حّرة حقًّ

لتفتكر يف اخلري، وتريده وتقوله، وتعمله.
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قال ال�ضاعر املعروف ال�ضيخ اأمني تقي الدين:

هذي البالد ولن تقوم بنه�سة ٍ        حّتى تريد ال�سيدات قياما

وقيامها.  االأمة  نه�ضة  يف  اإرادتها  لتظهر  حّريتها  تريد  املراأة  اإن  اأجل، 
واأح�ضبني قد اأثبت تلك االإرادة، اإرادة املراأة.

اإّن املراأة امل�ضلمة، تنه�ض وت�ضتنه�ض الرجل، لي�ضري واإّياها اإىل احلرية، اإىل 
االأمام، واإىل النور، حيث اخلري وال�ضالح، والرقي وال�ضعادة، فع�ضى اأن ال يقف 

الرجل وي�ضتوقف املراأة في�ضتوقف اأمته يف اخلمول والظالم.

القراآن  اتباع  النهو�ض يف  اإىل  االأمة  وتدعو  العقل،  امل�ضلمة، حتّكم  املراأة 
وال�ضّنة، فع�ضى اأن ال يدعوها الرجل اإىل اجلمود، يف اتباع ما يخالفهما، من اأقوال 

بع�ض الفقهاء.

املراأة امل�ضلمة، ترمي اإىل توحيد الفرق االإ�ضالمية، وال ي�ضمنه اإال الرجوع 
اإىل الكتاب وال�ضّنة مرجعي فرق االإ�ضالم كلها، فع�ضى اأن ال يرمي الرجل اإىل 

اإبقاء التفريق، وال يبقيه اإال متابعة ال�ضري على اأقوال بع�ض الفقهاء.

قال ال�ضيد امل�ضيح: »اأتيت الألقي حربًا ال �ضالًما« ومل تكن حرب ال�ضيد 
امل�ضيح، وهو الوا�ضع اأ�ضا�ض التاآلف وال�ضالم والتاآخي بني النا�ض. اإال �ضّد ما �ضر 
القومية،  للمبادئ  انت�ضاًرا  واالأقوال،  والتعاليم  والعادات،  التقاليد  من  ف�ضد  وما 
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حربًا  امل�ضلمة  الفتاة  نه�ضة  حت�ضب  فاإن  املنّزلة،  الكتب  يف  ال�ضحيحة،  والتعاليم 
معلنًة �ضد الفا�ضد وال�ضار، فلي�ض ذلك اإال جهاًدا اأكرب، انبعث فيه كالم اهلل و�ضنة 

�ضيديها ممد وامل�ضيح، انت�ضاًرا لل�ضالح وال�ضالم.

يا اأّيها املعار�ضون:

اإذا اأردمت مقاومة املراأة، وجتميد االأمة على ما هي عليه، فهاتوا برهانكم مّما 
اأنزل اهلل، ومن �ضنة ر�ضوله، ال من اأقوال اأمثالكم.

اإن مهر فاطمة  قائاًل:  ملّا خطب عمر بن اخلطاب على املنرب يوم اجلمعة 
بنت ر�ضول اهلل اأربعمائة درهم، فمن زاد منكم على ذلك املهر، اأخذت الزيادة منه 
وو�ضعتها يف بيت مال امل�ضلمني. قامت امراأة وقالت: ومن اأين لك هذا احلق يا 

اأمري املوؤمنني واهلل تعاىل قال يف كتابه:نثپ   پ  پ  ڀ  ڀ  
ڀ  ڀمث؟ ]الن�ضاء/ 20[. فقال: يا اأيها النا�ض، امراأة اأ�ضابت ورجٌل اأخطاأ.

فلناأخذ يا �ضادتي عربة من قول �ضيدنا عمر، ولنعلم اأن الفقهاء يخطئون، 
واأنَّ الن�ضاء، واأكرث اخلري فيهن، لهن راأيهن يف احلق، اإن الع�ضمة هلل وحده.

يا �ضيدي ال�ضيخ:

وجهها  على  بحجاب  ماأ�ضورة  وهي  ا،  حقًّ حّرًة  �ضيدًة  املراأة  حت�ضب  اأنَّى 
وعينيها، وجميع حوا�ضها. وظله على عقلها؟
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اأال ترى اأن احلجاب هذا، كان م�ضونًا من بالئه االأرقاء واالإماء؟ فلماذا 
تكون  اأن  االإ�ضالمي  للمجتمع  ي�ضلح  وهل  البالء؟  بهذا  احلرة  ال�ضيدة  تبلى 

ال�ضيدة فيه مجبة عمياء؟

�ضيطرة الرجل و�ضلطانه املقيدان، و�ضيادة املراأة

و�ضيدته،  املنزل  ربة  املراأة  جعل   ، اهلل  ر�ضول  اأن  �ضيدي،  يا  ذكرت 
ال�ضيطرة  اإال  �ضيء  كل  يف  للرجل  م�ضاوية  جعلتها  التي  احلقوق  من  منحها  مبا 
ا،  وال�ضلطان املقّيدين واملراأة يا �ضيدي ال تطلب اإال اأن تكون ربة املنزل و�ضيدته حقًّ
ا، وهي يف عرف رجلها، ال يجوز لها اأن تقرب  واأّنى تكون ربًة ملنزٍل اأو �ضّيدة فيه حقًّ
من نافذة ذلك املنزل، اأو تطلع اإىل �ضطحه، اأو تخرج اإىل �ضرفته، اأو داره، بل يجب 

عليها اأن تخدمه فيه، واقفة لديه، كاأمٍة بني يديه.

ا، وهي يف عرف رجلها ال تزال  كيف تكون ربة املنزل اأو �ضيدة فيه حقًّ
اإالَّ من قبيل القنية، يتزوج بها للخدمة  يف املنزل كما قال ال�ضيد جميل بيهم، 
ويهناأ  وموؤاكلتها، وجمال�ضتها،  �ضيدها عن م�ضاحبتها،  الرجل  ويتفع  والتنا�ضل، 

مبوتها الأنه يتهياأ له بذلك فرا�ض جديد؟

اأهذه هي امل�ضاواة التي اأمر بها الدين؟ اأهذا هو تعظيم �ضاأنها الذي اأوجبته 
ال�ضريعة االإ�ضالمية؟
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اإن املراأة ال تعار�ض اأحكام �ضرع اهلل، يا �ضيدي ال�ضيخ، بل تطاأطئ راأ�ضها 
طاعة واحتاًما له، واإّنا تعار�ض ما يعاملها به الرجل خالًفا للدين، ول�ضرع اهلل، 

ولقانون الب�ضر، ولنامو�ض الطبيعة، وللمروءة وامل�ضلحة.

عليه  اهلل  �ضلى  وقال  الرَجاِل«  �َضَقاِئُق  »الن�َضاُء   : اهلل  ر�ضول  قال 
لُت الن�ضاَء«  ة. َفلْو ُكْنُت ُمَف�ضاًل اأَحًدا َلَف�ضَّ و�ضلم: »�َضاووا َبنَي اأَْواَلِدُكم يف العطيَّ
اإىل   ميله  اإبداء ر�ضول اهلل  نتيجة  ال�ضيئة،  الن�ضاء  اأن تكون حالة  فهل يجدر 

تف�ضيلهّن على الرجال؟

اإن املراأة ال تطلب تف�ضياًل يا �ضّيدي، ولكنها تطلب من الرجل اأن يعتف 
لها مب�ضاواتها اإّياه يف حّق احلرية. يف حق احلياة املثلى.

اإذا كان الرجل راأ�ض املراأة. فلتكن املراأة قلب الرجل. اإّنا مبثل هذا يتم 
ال�ضالح يف العيالت واملجتمع.

ال  اأن  للرجل  ينبغي  �ضفة  فهي  �ضّيدي،  يا  ذكرت  التي  ال�ضيطرة  اأّما 
بقوله، ل�ضت  ال�ضيطرة   عن  نبّيه  املراأة من عباد اهلل، واهلل نهى  يتخذها، الأن 
يعمل  جائًرا  ا  م�ضتبدًّ �ضلطانًا  الذي ذكرت  بال�ضلطان  اأردت  واإن  مب�ضيطر،  عليهم 
بكيفه وهواه، �ضمن دائرة من قيود ي�ضعها هو نف�ضه كما ي�ضاء ال توافق �ضرع اهلل. 
فهذا ال ت�ضّلم به املراأة. واإذا اأردت بال�ضلطان معنى القوام، فهو يفيد والية الرجل 
يف حكومتة ال�ضغرية اأي عيلته والية م�ضتبّدة من اإنفاقه. والوالية لي�ضت مطلقة 
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بل مقيدة مب�ضلحة من عليه الوالية، ولي�ض من م�ضلحة املراأة اأن يحرمها رجلها يف 
ا بها كما يهوى، فقد  مقابله اإنفاقه، حّرية هي لها منحة من اهلل يف �ضرعه، م�ضتبدًّ
جاء يف االإنيل: »لي�ض باخلبز وحده يحيا االإن�ضان« اإنه يحتاج اإىل احلرية الإحياء 

روحه، كما يحتاج للخبز الإحياء ج�ضده.

قال اهلل تعاىل: نث  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  مث  ]الن�ضاء/ 135[. 
فلم  اأتى  ْمِر  اأَ ِمْن  �َضيًئا  ويَل  واٍل  َفاأميا  ُوليتْم،  اإذَا  »اأَْح�ِضُنوا   : اهلل  ر�ضول  وقال 

ار«. ه اهلُل َعلى وجهِه يوَم الِقَياَمة يِف النَّ يجتهد لهم كجهده لنف�ضه كبَّ

اإذن ينبغي للرجل اأن يجتهد حلرية املراأة، كما يجتهد حلرية نف�ضه، واإال 
ه اهلل على وجهه يوم القيامة يف النار. كبَّ

كاأّن  اأراد،  النا�ض كما  يت�ضرف بحقوق  اال�ضتبداد،  الوايل يف زمن  كان 
اأنار نور احلّرية ونور العلم العاملني، فلي�ض  اأّما االآن وقد  حقوق النا�ض كلها حقه، 
على الوايل اإال تاأمني احلقوق، ولي�ض له اأن يخّل بها قيد �ضعرة، واإّنا بهذه ال�ضورة 

ارتاح الوايل، واملوىل عليهم، و�ضاد االأمن والعدل والنظام.

اأن  كما  املو�ضوعة،  والقوانني  اهلل  �ضرع  من  دائرة  �ضمن  املراأة حرة  اإذن 
الرجل حّر �ضمن دائرة من �ضرع اهلل والقوانني املو�ضوعة. ولي�ض الأحد اأن يظلم 

ًقا تلك الدائرة، ومدًثا قيوًدا من عنده جديدة. غريه اأو ي�ضتبد به، م�ضيِّ
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اأّما اخلدمة فاإّن املراأة تخدم الرجل يف اأمور، والرجل يخدم املراأة يف اأمور، 
وال ريب اأن االأحوال كلها بني النا�ض، على هذا املنوال.

النا�س للنا�س من بدٍو ومن ح�سٍر          بع�س لبع�س واإن مل ي�سعروا خدم

الن�ضاء غري متزوجات ال ينفق  اأن يف  نن�ضى  اأال  ومع كّل ما ذكر يجب 
الك�ضب  اأ�ضباب  يف  عليهّن  والتع�ضــري  االأعمال،  يف  احلرية  فحرمانهّن  عليهّن، 
احلالل، وال�ضيما بغطاء الوجه احلائل بني االأنوار واالأب�ضار، وباأجنحة تلك املالءة 
التي تعوق احلراك، وب�ضـــبب االرتباك، اعتـــداء �ضــديد عليهّن وعلى الدين. 

نث ېئ    ىئ  ىئ  ىئ  ی   مث ]البقرة/ 190[.

ما هذه احلالة التي بالنا رجالنا بها خالًفا ل�ضرع اهلل، و�ضّنة ر�ضوله، و�ضنن 
ت�ضعى  اأن  يف  احلّرية،  ومتام  احلق  ملُء  لها  حيوان  كّل  من  االأنثى  اإن  الطبيعة، 
اأّما امل�ضلمة فتغل  بالذكور،  اأ�ضوة  لك�ضب عي�ضها متمتعة بقواها وبالهواء والنور، 
عن  نقراأ  بالرجال،  اأ�ضوًة  احلالل،  عي�ضها  ك�ضب  احلرية يف  من  لها  منًعا  بالقيود 
غري امل�ضلمات يف العامل ال�ضافر الراقي، اأّن ك�ضبهّن احلالل وتربعهن يف �ضبيل 
اخلري، يبلغان املاليني واملليارات، ونرى امل�ضلمات املنقطعات الواقفات القاعدات 
ملتفات، وعيات ذليالت،  التنفيذ عورات  ودوائر  ال�ضرعية  املحاكم  اأبواب  على 

�ضائالت نفقات! مبثل هذا ينبغي لنا اأن نباهي ونفاخر غرينا من االأمم؟
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اأهل  اأ�ضرف من  القرى  اأهل  اأ�ضرف من احل�ضر، ولي�س  االأعراب  لي�س 
املدن

ذكرت يا �ضيدي ال�ضيخ، اأن �ضحة اآداب االأعراب، واأهل القرى و�ضالمة 
املدن،  اأهل  اأخالق  يف  الف�ضاد  واإن  ال�ضفور،  ي�ضتحقون  يجعلهم  مّما  اأخالقهم، 

يجعلهم ي�ضتحقون البالء باحلجاب.

القرى  اأهل  يف  نظرت  املدن،  يف  �ضاكنة  قروية  اإيّن  �ضيدي،  يا  عفًوا 
ونظرت يف اأهل املدينة، فلم اأَر اأخواتك املدنيات، واإخوانك املدنيني دون اأخواتي 
حيث  من  االأخالق،  و�ضالمة  االآداب  �ضحة  يف  القرويني  واإخواين  القرويات 
الفطرة، ومل يكن ما يتاءى من الف�ضاد يف املدن اإال نتيجة مفا�ضد النقاب. وما 
اأخواتي  اإال  واإخوانك،  اأخواتك  وما  واإخوانك،  اأخواتك  اإال  واأخواتي،  اإخواين 
واإخواين. واأرى اأن لي�ض فيهم جميًعا ما ي�ضتوجب مثل حكمك، بل اأرى االأمة 
م�ضتعدة لل�ضفور عن تلك الوجوه ال�ضريفة امل�ضلمة بكل قواها، ويف حالة ت�ضتحق 
الثقة بن�ضائها، والطماأنينة اإىل رجالها. وال حتتاج اإال اإىل م�ضاعدة مثلك من العلماء 
االأعالم، اأرباب االأقالم، واأ�ضحاب االأفهام، لفك قيودها، وك�ضر حديدها، فت�ضري 

اإىل االأمام، وال حجاب وال قيد لها اإال �ضرف االإ�ضالم.

واأرى اأنه ال بّد من لفت نظر ال�ضيخ اإىل اأنه ال يجوز تف�ضيل اأعراب البادية 
على اأهل املدن، وهو منهم، وقد قال اهلل تعاىل يف �ضورة التوبة: نث ڳ  ڳ  
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں      ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀمث ]التوبة/ 97[. 
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وقد ورد يف احلديث: »َمْن مَلْ َيَتَفقه ِمْنُكْم يِف الديِن َفُهَو اأَْعَرابي« ن�ضبٌة اإىل االأعراب 
ظر اإىل ُروؤو�ض  �ضكان البادية. وجاَء يف حديث عن اأبي عبد اهلل : »اَلَباأ�َض َبالنَّ

ْهِل ال�ضواِر َوالُعُلوِج الأنَُّهم اإذا ُنُهوا ال َيْنَتُهون«. اأَْهِل تهامة َواالأْعَراِب َواأَ

لون؟ اأو مثل هوؤالء يا �ضّيدي على اآبائنا واأمهاتنا واأخواتنا واإخواننا يف�ضّ

وال بّد يل اأن اأذكرك يا �ضيدي تكراًرا بقولك اإّن احلجاب يف حالته اليوم 
هو ما ينهى عنه ال�ضرع االإ�ضالمي، الأنه يغّرر االأغرار وي�ضتميل االأ�ضرار، واإن يف 

احلجاب غري ال�ضرعي �ضرًرا ال ينكر.

بل  فطرتهم،  نا�ضًئا من  لي�ض  املدن  اأهل  الف�ضاد يف  يتاءى من  اإنا  اإذن 
من النقاب علة املفا�ضد، فلتبدل احلرية منه ولتك�ضف وجوه امل�ضلمات ال�ضريفة 

ينك�ضف لك ما تروم من وجيه االأخالق ووجوه املحامد.



462 462
ال�سـفور واحلجـاب

خ�ضم يف ال�ضباب ون�ضري يف الكهولة

واأرى اأنه ال بّد يل من البيان، اأن كتاب ال�ضيخ الغالييني، كان لغري هذا 
الزمان، اإنه و�ضعه يف اأّول ال�ضباب، ولكل اأجل كتابه.

لذلك ما خاطبت يف خطابي، اإال اإياه يف اأول �ضبابه، يوم و�ضع كتابه اأّما 
وهو من رجال  املحتم،  ال�ضيخ  اأن  وامل�ضلمات،  امل�ضلمون  وليعلم  فاأعتقد،  اليوم 
اجلديدة،  النه�ضة  ويف  الر�ضيدة،  الراقية  كهولته  يف  اأنه  والثقات،  والنور  العلم 
بكتاب جديد يف  املتمّدن  العامل  ويتحف  وللحق ظهرًيا،  ن�ضرًيا،  للمراأة  �ضيظهر 
حترير املراأة امل�ضلمة، يوافق روح الع�ضر، وروح الدين االإ�ضالمي، وي�ضعد العيلة، 
وينفع االأمة، ويعلي �ضاأنها بني االأمم، كما كان االأمر يف القدم، اإنه خليق باأن يكون 

من خيار املبتدئني، خليار املقتدين.

النتيجة

لو بعث اليوم اأبو حنيفة حيًّا، احلرية توؤخذ وُتعطى

�ضادتي و�ضيداتي:

لقد تبنّي احلق من الباطل والر�ضد من الغي، وانق�ضى الزمن الذي �ضاد 
هذا  احلقائق  فيه  ت�ضود  اأن  يقت�ضي  الذي  الزمن  واأقبل  والت�ضليل،  التمويه  فيه 
ال�ضرق، كما �ضادت كّل عامل راٍق. فاأرجو منكم رجااًل ون�ضاًء اأن ت�ضعوا اأقوايل 
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مو�ضع البحث احلر، مو�ضع البحث الذي يحكم فيه العقل، وينظر فيه اإىل اللباب 
ال اإىل الق�ضور. واأن تدر�ضوها بحًثا فيوؤثر كّل منكم يف قوله وعمله الطريق الذي 

يرى اأنه االأف�ضل يف الق�ضايا االجتماعية الهامة التي بحثت فيها.

لقد ذكرت لكم، عدا االأدلة العقلية، اآيات الكتاب واالأحاديث ال�ضريفة، 
وكلها حتقق نظراتي وتدعم ق�ضيتي دعًما.

هذه  واحلالة  ي�ضّح  فال  والتكّمل،  الرقي  اإىل  �ضراًعا  متر  باأ�ضرها  االأمم  اإّن 
وتنازع  اإن �ضرورة احلياة  فينا هذا اجلمود،  يبقى  اأو  القاتل،  نبقى يف جمودنا  اأن 
البقاء، يحكمان علينا بال�ضفور وترك التخّدر يف اخلدور، لننال ن�ضيبنا من الرقي 
اأمام تّيار االإن�ضانية اجلارف، اجلاري مت�ضارًعا اإىل اكت�ضاب  والكمال، ومن يقف 
احلقائق والتكّمل العقلي واالأدبي، تد�ضه اأقدام الطامني اإىل نيل ذلك الهدف 

ال�ضامي.

ال�ضارة  والتاأويالت  واالأوهام،  االأباطيل  ولنتك  اأنف�ضنا  على  فلن�ضفق 
التي تع�ضر علينا اأ�ضباب احلياة وال�ضعادة فيها، ولنعتمد، مع حتكيم العقل، الن�ض 
وباإدراك  ودنيانا،  ديننا  وباإ�ضالح  باإ�ضعادنا  كفيالن  فهما  النبوي،  والن�ض  االإلهي 

ذلك املقام اخلليق باالأمة االإ�ضالمية، وباملراأة يف االإ�ضالم.
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قال �ضي�ضرون احلكيم: »من كان غري �ضعيد فالذنب ذنبه«. وقال �ضيدي 
حقوق:  ثالثة  املوؤمنني  على  »فر�ض  املّكية:  الفتوحات  يف  العربي  الدين  مي 
يعبدوه  اأن  عليهم  تعاىل  الذي هلل  فاحلق  الأنف�ضهم.  للخلق وحق  وحق  حق هلل 
وال ي�ضركوا به �ضيًئا. واحلق الذي للخلق عليهم كف االأذى كله عنهم و�ضنائع 
املعروف منهم. واحلق الذي الأنف�ضهم عليهم اأن ال ي�ضلكوا باأنف�ضهم من الطرق 

اإال الطريق الذي فيه �ضعادتها وناحها فاأن اأبت فلجهل قام بها و�ضوء طبع«.

يقول الرجال اأولو العزائم: »احلرية توؤخذ وال تعطى« ويريد الذين ينفرهم 
اجلمود كاأنه �ضبح املوت، اأن تاأخذ الن�ضاء بهذا القول.

اأّما اأنا، فبعد تلك النعمة، نعمة احلرية التي منحنيها اأبي من تلقاء نف�ضه 
اهلل  منحني  ما  باأ�ضّد  اأتيت  احلياة،  نعمة  بعد  علّي،  الثانية  نعمته  عددتها  والتي 
ا وال ناق�ضة عقاًل وال ديًنا،  وحرية التفكري من قوة، اأثبت اأن املراأة ما خلقها اهلل عيًّ
واإن احلرية ال�ضحيحة هي بعك�ض ما يظّن اجلهلة وال�ضفهاء، هي وال ريب االأ�ض 
املتني، والركن الركني لالأدب، وعّزة النف�ض وال�ضالح والكمال والدين، واأثبت 
اأي�ًضا اأن احلرية، قد ال توؤخذ اأخًذا بل تعطى، واألتم�ض منكم يا �ضادتي الرجال، 
اأنف�ضكم  من  ومتنحوا  العادات،  وتاأثري  واالأباطيل  البدع  من  اأفكاركم  حتّرروا  اأن 
اأمهاتكم  العزيزات املحتمات،  اأخواتي  نفو�ضهّن من  اللواتي تثقون ب�ضرف  كّل 
وبناتكم وزوجاتكم واأخواتكم، تلك النعمة نعمة احلرية اأّما اللواتي، مل ي�ضتحققن 
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الثقة فال راأي يل يف اأمرهن، على اأين اأودُّ اأن ال اأرى حتت لواء احلرية، اإال نفو�ًضا 
من اجلن�ضني �ضريفة اأبية.

�ضادتي و�ضيداتي:

م اهلُل �ضيًئا اإال اأباحه لل�ضرورة« اأال ترون اأن  قال ر�ضول اهلل : »ما حرَّ
�ضرورة احلياة يف الزمن احلا�ضر ت�ضتوجب اإباحة ال�ضفور، حتى ولو كان مّرًما؟ 

اإذن كيف ال نبيحه وهو غري مّرم؟

بع�ضه يف  �ضت  اأو  �ضته  علينا  اهلل  وقد حّرم  الوجه  �ضفور  نبيح  كيف ال 
اإحرام احلج والعمرة بني ع�ضرات االألوف من الرجال؟

كيف ال نبيح �ضفوره، وقد �ضّرح ر�ضول اهلل  الأ�ضماء ب�ضالحه.

كيف ال نبيحه، وقد رّحب ر�ضول اهلل بهند ملّا اأ�ضفرت يف ح�ضرته؟

كيف ال نبيحه وقد راأينا فاطمة بنت ر�ضول اهلل تقابل جابًرا بح�ضرة 
اأبيها  وهي �ضافرة؟

كيف ال نبيحه، وقد قراأنا اأن اأمري املوؤمنني �ضيدنا عمر  قد اأمر امراأته 
اأم كلثوم بنت �ضيدنا علي بن اأبي طالب  اأن تخرج فتاأكل معه ومع ر�ضول 

�ضلمة؟
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اهلل  ر�ضي  �ضكينة  وحفيدتها  فاطمة  �ضيدتنا  راأينا  وقد  نبيحه  ال  كيف 
عنهما وغريهما من املدّر�ضات وف�ضليات امل�ضلمات يف ال�ضرق والغرب كّن يلقني 
الدرو�ض على مالأ ممتزج من الرجال والن�ضاء، وجمال�ضهّن كانت حافلة بالعلماء 

واالأدباء وال�ضعراء؟

ُيوؤَذين واملعرفة،  كيف ال نبيحه وقد اأمر اهلل تعاىل الن�ضاء اأن ُيعرفن فال 
ا تقع بال�ضفور ومتنع باحلجاب؟ كما ال يخفى، اإنَّ

» من حلل حراًما ومن حّرم   : اهلل  ر�ضول  قال  وقد  نبيحه  كيف ال 
حالاًل فقد كفر«؟

كيف ال نبيحه، وقد اأرانا العقل ما فيه من خري، وما يف احلجاب من �ضر 
و�ضري؟

�ضادتي و�ضيداتي:

ا. لو بعث اليوم اأبو حنيفة حيًّ

لو بعث الفقهاء الثقات االأعالم

لو راأوا مقت�ضيات الزمن احلا�ضر.

لو راأوا ما اآل اليه العلم احلديث يف االجتماع واال�ضتاع والفن وال�ضناعة 
واالختاع.
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لو راأوا كيف اأجمدنا عقولنا على ما وجدنا من بع�ض اأقوال �ضاذة ومغاالة 
وعادات، م�ضتعبدين لها غري ناظرين اإىل ال�ضنن احلقة واالآيات.

لو راأوا ما ينفحنا به يف هذا الزمن بع�ض م�ضايخنا، خ�ضوم املراأة، اأعداء 
واإىل  اخلدور،  يف  التخدر  اإىل  اإّيانا  م�ضوقني  ال�ضفور،  ومعار�ضو  الراقي،  التطور 
االإحجام عن تعّلم الكتابة، حّتى اإىل التواري عن عيون اأخواتنا يف الوطنية اأو يف 
اأح�ضن االأعمال، فنكون بها  لناأتي  باأح�ضن االأقوال،  اإحتافنا  االإن�ضانية، بداًل من 

للعامل خري قدوة وخري مثال.

لو راأوا كيف اأهملنا اللب واحلقيقة واحلكمة.

لو راأوا كيف اآثرنا جهل ن�ضائنا ا�ضتعباًدا لهّن، فا�ضتعبدتنا االأمم التي اآثرت 
علم ن�ضائها وحّريتهن.

جمتمعنا  اأع�ضاء  ن�ضف  ونتائجه  باحلجاب  ال�ضلل  اأورثنا  كيف  راأوا  لو 
القويات  املجتمعات  علينا  فا�ضتقوت  وزوجات،  واأخوات،  وبنات،  اأمهات،  من 

االأع�ضاء.

لظلم  انتقامهما،  و�ضددا  مّنا،  الزمان  وانتقم  احلق،  انتقم  كيف  راأوا  لو 
الن�ضاء، ومنع االرتقاء، واالإحجام عن التطّور.



468 468
ال�سـفور واحلجـاب

لو �ضمعوا قول ال�ضاعر الفيل�ضوف الناطق بل�ضان احلكيم العارف الداء، 
ال�ضاعر باأمله:

اأّخر امل�ســــلمني عن اأمم االأر         �ِس حجاٌب ت�سقى به امل�سلماُت

لو راأوا كّل ذلك، لذابت قلوبهم لهفة وح�ضرة، واأرونا باأ�ضد ما يف نفو�ضهم 
من قوة فائقة وحكمة بالغة، اأحكاًما توافق ال�ضنة والقراآن، واأحوال الزمان، اإحكاًما 
اأراده اهلل لنا ونريده، بداًل من الع�ضر الذي ال يريده تعاىل وال  فيه الي�ضر الذي 
نريده، وفيها املجال احلر الوا�ضع لتاأمني مكانتنا يف التنازع الدائم للبقاء، والطريق 
اإىل ذروة املجد يف طليعة االأمم حيث كّنا يف تلك  يقوده  الذي  الوا�ضح  ال�ضوي 

الذروة العلياء.

التفكري  حّرية  مبقت�ضى  بحثت  اأيّن  ثانية  اأقول  اأن  هذه  واحلالة  غرو  فال 
حتت راية ال�ضيادة العلمية امل�ضتقلة، ولو تاأّملنا لعلمنا اأنها لي�ضت اإال راية القراآن 
وال�ضنة، اأجل حتت تلك الراية احلرة بحثت، وهكذا فليبحث الباحثون، ولتبحث 

الباحثات.

املراأة،  كتحرير  االجتماعية  الدنيا  �ضوؤون  من  فيه  بحثت  ما  كل  اإّن 
فيه  نظراتي  يوؤّيد  اأنه  االإ�ضالمي،  العامل  يف  والتجدد  العقول،  وحترير  و�ضفورها، 

املعقول واملنقول.
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قال ال�ضاعر الفيل�ضوف:

    واإّن ما يوؤّيده املعقول واملنقول، خلليق اأيها ال�ضادة وال�ضيدات باأن تتبعه 
�ضيئ  من  خانقة،  واأغالل  عائقة،  بقيود  مغلولة  اأو  عاثرة  غري  والعقول،  النفو�ض 

العادات، قاب�ضة احلّريات.

يا ويلينا اإن مل ن�ضبح ورجالنا يًدا واحدة يف ك�ضر تلك القيود واالأغالل، 
اآخذين منها احلريات اأخًذا للن�ضاء وللرجال، اإنها عطية اهلل تعاىل، وفيها ال�ضالح 

والرقي وال�ضعادة فخ�ضئت عن �ضلبها العادة. وهلل در الزهاوي القائل:

ال ترتقي اأّمٌة حّتى يكون لها      يوًما على �سيئ العادات ع�سياُن 

 نهاية المتن 

به تعمل  ال  املعقول  اترك  قال 
به تعمل  ال  املنقوَل  اترك  قلت 

املنقول  حكمه  يوؤّيـــــد  حتى 
املعقوُل حكمه  يوؤّيـــــد  حتى 

 





�سفحة الغالف الداخلي الآخر طبعة للكتاب �سدرت في حياة الموؤلف





طبع لأول مرة يف عام  )1347هـ/1928م(.

الكتاب الثاني

املن�سوب اإىل الآن�سة  »نظرية زين الدين«

نظرات
يف كتاب ال�سفور واحلجاب

تأليف 
  مصطفى الغالييين





بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلمد هلل رب العاملني، وال�سالة وال�سالم على جميع الأنبياء واملر�سلني 
واآلهم و�سحبهم الهادين املهديني.

وبعد فقد اأهدت اإيّل الآن�سة »نظرية زين الدين« كتابها »ال�سفور واحلجاب« 
ب اإيّل فيه اأن اأنظر يف كتابها، واأبدي راأيي فيما ت�سمنه من  واأ�سحبته بكتاب ترغِّ
ف�سوله  يكتب  كان  من  ول  الكتاب  هذا  اأمر  وما كنت جاهاًل  والآراء.  الأفكار 
وي�سحح اأمثلته يف املطبعة. فقد كنت اأعلم اأنه اجتمع على تاأليفه امل�سلم ال�سني، 
واملعلم،  وامل�سيحيني،  امل�سلمني  من  والالديني  والن�سراين،  ال�سيعي،  وامل�سلم 
اإىل  ليرباأ  امل�سيح  ال�سيد  واأن  عليه،  اهلل  �سلوات  امل�سيح  بدين  واملب�سر  واملحامي 
اهلل من هوؤلء املب�سرين واأذنابهم لأنهم يرمون با�سمه اإىل املرامي ال�سيا�سية. فهم 
وت�سكيكهم  تاريخهم،  يف  وت�سكيكهم  دينهم،  يف  النا�س  ت�سكيك  اإىل  ي�سعون 
القومية  حياتهم  دعائم  عليه  ترتكز  اأمر  كل  يف  وت�سكيكهم  اللغوية،  اآدابهم  يف 
والجتماعية. قد كنت عاملًا كل ذلك. ولكن مل اأكن اأعلم اأن يف الكتاب كل ما 
راأيته فيه من الأغالط الوا�سحة والأخطاء الفا�سحة. فلما قراأته علمت كل ذلك، 
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�سريكني  واإما  نظنه،  ما  وهذا  اإما خمدوعني،  كانا  واأباها  الآن�سة  اأن هذه  واأيقنت 
لهوؤلء الد�سا�سني وهذا ما ل نريد اأن ن�سرت�سل يف ت�سديقه، كما ا�سرت�سل بع�س 

النا�س.

وكنت اأود اأن اأوؤجل النظر يف اإبداء راأيي فيه، لكرثة ما لدّي من امل�ساغل. 
يقراأ  اأن  اأخطاأ املحجة، لأنه قد رد قبل  راأيت كثرًيا ممن رد عليه قد  اأين قد  غري 
النا�س عن  بع�س  ذكره  وما  النقاب،  اأمر  الفقهاء عن  ذكره  مبا  فاكتفى  الكتاب، 
فوائده اخللقية والجتماعية، ومل يتعر�س لغري ذلك من مغالط الكتاب، خ�سو�ًسا 
تعمد الت�سليل يف تف�سري اآيات الكتاب املبني، فعزمت على اأن اأكتب كتابًا اأنق�س 

فيه هذا الكتاب نق�ًسا يف اأقرب فر�سة ت�سنح.

ب اإيلَّ كثري من الإخوان، خ�سو�ًسا املتعلمني املتنورين من �سباب  ثم رغَّ
املو�سوع،  يف  اإجمالية  حما�سرات  باإلقاء  الكتاب  على  للرد  اأمهد  اأن  البلد  هذا 
ففعلت، وقمت بهذا الواجب بعد �سالة اجلمعة على منرب »جامع املجيدية« يف 
بريوت، فاألقيت يف ثالث جمع متواليات حما�سرات ثالًثا ك�سفت بها النقاب عن 
غايات موؤلفي هذا الكتاب وغريهم ممن ي�سعون ال�سعي احلثيث لإف�ساد امل�سلمني 
وامل�سلمات، والق�ساء على عقائدهم واأخالقهم بالق�ساء على املراأة امل�سلمة با�سم 
ال�سفقة عليها والدفاع عنها، وهي تعلم اأنهم - رجاًل كانوا اأو ن�ساء - ذئاب تتودد 

اإىل الوديع من احلمالن. فكان لذلك وقع عظيم يف نفو�س امل�ستمعني.
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وقد دراأت بهذه املحا�سرات مفا�سد كثرية، اأهمها ما كان �سيح�سل من 
الفتنة  هذه  اأثاروا  من  بد�سائ�س  بع�ًسا  بع�سهم  وحماربة  امل�سلمني،  بني  التفرقة 
يتعدى  ثم  الأمة،  على جمموع  الويل  الأمر  هذا  جر  ورمبا  مرقدها.  من  وبعثوها 
هذا اخلالف امل�سلمني اإىل غريهم، ويف ذلك قطع للروابط الجتماعية، وتو�سيع 
مل�سافة اخللف، وقد زاد اخلطب �سغًثا على اأبالة ما ن�سره بع�س �سغار الأحالم من 
اإخواننا امل�سيحيني مما يتعلق بهذا املو�سوع الذي ل يعنيهم. ول ريب اأن العقالء 
من الن�سارى قد قبحوا اأعمالهم ومل ير�سوا عن هذا التهجم املعيب. وقد راأينا 
جريدة »الأحرار« وغريها من اجلرائد الرزينة قد اأو�سدت الباب يف وجه من يريد 
اأن يتخذ من اأعمدتها دعائم يبني عليها عاليل اأهوائه ود�سائ�سه. فاأح�سنت بذلك 

اإىل الأمة والوطن.

واإننا ل نن�سى ما قام به الوطني الغيور ال�سيد »فار�س اخلوري« من تقبيح 
يوم  حداد  باأل�سنة  جهاًرا  �سلقهم  فقد  يعنيهم،  ل  فيما  املتدخلني  هوؤلء  اأعمال 
قدومه بريوت لال�سرتاك يف حفلة العيد الذهبي لالأ�ستاذ »جرب �سومط« وقد األح 
عليَّ كثري من الإخوان باأن اأعجل بتاأليف كتاب يرد هذه املزاعم، ويجبه وجوه 
زاعميها. فاأقدمت على ذلك متكاًل على اهلل �سبحانه، فاإنه ويل املخل�سني والآخذ 

بيد من ل تاأخذه يف احلق لومة لئم وقد بنيته على مقدمة ونظرات.

بريوت يف 17 من ذي القعدة 1346هـ الغــالييني
و7 من نوار 1928

فاحتة الكتاب





كتاب  اجللبة  هذه  زاد  وقد  امل�سلمة.  املراأة  حول  اليوم  ال�سجيج  عال 
»ال�سفور واحلجاب« وقدميًا قام املرحوم »قا�سم اأمني« يطلب لها احلرية التي منحها 
اإياها الإ�سالم، واحلقوق التي نفحها بها ر�سوله  فلم يتعدَّ فيما طلب ما ن�س 
واأعالم  الهدى  اأئمة  ذكره  ما  ول  ال�سحيح،  النبي  الكرمي وحديث  القراآن  عليه 
احلق من علماء الأمة الإ�سالمية، فكان بني مادح له وناٍع عليه، وفريق كان اأمة 
و�سًطا فدعا اإىل العناية التامة باأمر املراأة وتعليمها، وتهذيبها، وبث روح الأخالق 
ال�سحيحة يف نف�سها، وتعليمها الدين عقائده وعباداته واأخالقه تعليًما قوميًا ينطبق 

. كل النطباق على القراآن الكرمي وما �سح من حديث النبي

وقد كنت اإذ ذاك يف طور احلداثة، حتى اإذا �سلَّ »لورد كرومر« الذي كان 
معتمًدا للدولة الربيطانية يف م�سر �سيف النقمة على امل�سريني، فاأغمده يف �سدر 
قام  اأن  بعد  امل�سلمني )وكان ذلك  امل�سريني  انتقاًما من  الإ�سالم ظلًما وعدوانًا، 

املقــــدمة
الك�سف عن  ثم  امل�سلمة،  املراأة  نه�سة  تاريخ  »وفيها خال�سة عن 
اليوم  امل�سلمة  املراأة  اتخـذوا  الذين  املب�سرين واملب�سرات  اأغرا�س 

مظهًرا لرعايتهم ود�سائ�سهم«.



8 8
 نظرات يف كتاب ال�سـفور واحلجـاب

قا�سم اأمني بخم�س �سنني تقريًبا اأي �سنة 1908م( هببت للرد عليه ودفع كيده 
يف نحره، فرددت عليه مزاعمه يف الإ�سالم كلها. وكان فيما رددته عليه مزعمه 

الفا�سد يف املراأة امل�سلمة.

على  تنبهوا  امل�سلمني  اأن  غري  �سوتها.  وَخَفت  اجللبة  هذه  �سكتت  ثم 
اأثارها »لورد كرومر«، فزادوا عنايتهم باملراأة،  اأثر نداء »قا�سم اأمني« وال�سجة التي 
وان�سبوا على الإكثار من مدار�س البنات، حتى يتم لهم ما يريدون من ترقية املراأة 
امل�سلمة ترقية تلتئم مع روح الإ�سالم وتعاليم كتابه الكرمي وفيها اخلري كل اخلري 

وال�سعادة كل ال�سعادة ملن فهمها فهًما �سحيًحا فعمل بها.

اأن�سار  ع�سد  يف  باملتحاربني  ن�سوبها  يفتَّ  مل  العامة  احلرب  كانت  فلما 
املراأة امل�سلمة من امل�سلمني، بل ثابروا على ذلك. وقد كان اإن�ساء »نادي الفتيات 
امل�سلمات« اأثناء احلرب العامة يف بريوت واملدر�سة التابعة له مما اأحيا هذه احلركة 
املباركة التي وقفتها هذه احلرب بع�س الوقوف. وقد كان للمرحوم »اأحمد خمتار 

بيهم« ولرفيقيه يف هذا اجلهاد: حممد الفاخوري وعمر الداعوق اأكرب ن�سيب.

النادي  هذا  عن  بال�سيا�سة  النا�س  �ُسِغل  اأوزارها  احلرب  و�سعت  وملا 
اأعلن »م�سطفى  اأن  اإىل  ا  تامًّ الن�سائية الإ�سالمية وقوًفا  ومدر�سته، فوقفت احلركة 
واحدة  دفعة  امل�سلمة  الرتكية  املراأة  اأخرجت  التي  القوانني  اأعلنه من  ما  كمال« 
اإىل معرتك مل تتاأهل له، ف�سر بذلك الرتك من حيث اأراد نفعهم. فاإنَّ الرتكية قد 
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اأ�سبحت اأوربية يف مظاهرها برغم اأنفها. فكان من هذا ما �سعر القوم اليوم بخطره، 
وهم يف اأول املراحل فاأخذوا يتالفون هذا اخلطر الداهم بالرجوع يف حافرتهم �سيًئا 
ف�سيًئا. ول ريب اأن ما اأقدم عليه »م�سطفى كمال« قد هيج النار مرة ثانية فتنبهت 
اخلواطر لهذا املو�سوع احليوي املهم. ولكن، مع الأ�سف، مل يبا�سر القيام به هذه 
املرة اإل رجال ون�ساء لي�سوا باأكفياء له. وكثري منهم لي�س له �سرية حممودة، وقد 
انتظم يف هذا ال�سلك متطوًعا فريق من غري امل�سلمني لي�س لهم من ما�سيهم، ن�ساء 
كانوا اأو رجاًل، ما يخولهم التدخل يف هذا الأمر الذي ل يعنيهم، فاأف�سدوا بذلك 
بع�س ال�سبان وال�سابات من امل�سلمني، فاندفعوا مغرتين بخلب الكالم)1( وزخرف 
القول. وقد كان يف هذا الفريق املتدخل فيما ل يعنيه عدد غري قليل من املب�سرين، 
اأو ممن ينت�سب اإىل دور التب�سري، يعمل حتت راياتها م�ستاأجًرا فاأخذوا يبثون ال�سم 
حوا بهذا النفر القليل من امل�سلمني وامل�سلمات،  يف الد�سم واخلل يف الع�سل، فطوَّ
و�ساقوهم اإىل ِبَيع التب�سري واملجتمعات العامة با�سم نه�سة املراأة امل�سلمة. ون�سبوا 
لهم خطباء وخطيبات كانوا ينفثون من �سمومهم يف اآذان هوؤلء وقلوبهم ما يظهر 
بادي الراأي اأن وراء الأكمة ما وراءها)2(، واأن لي�ست الغاية اإنها�س املراأة امل�سلمة، 
املراأة خلًقا وديًنا  واإذا ف�سدت  الإ�سالمية،  العائلة  اأداة تهدم  لتكون  اإف�سادها  بل 
مميزاتها  واأ�ساعت  الإ�سالمية،  الأ�سرة  دعائم  انهارت  ومتى  �سيء.  اأف�سدت كل 

الأ�سلي  الن�س  اإىل  الإ�سكندرية  مكتبة  مراجعي  اإ�سافة  اإىل  ي�سري  الهام�س  )هذا  الكالم.  خادع  الكالم:  )1( خلب 
للكتاب، و�سوف ي�ستعمل الرمز )م( لحًقا لالإ�سارة اإىل ذلك(. 

)2(  وراء الأكمة ما وراءها: مثل ي�سرب للتعبري عن اأمر مريب، اأو مكيدة وراء �سيء ما )م(.

املقــدمة
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نور الإ�سالم، ويق�سوا على  اأن يطفئوا  اأمكن هوؤلء الد�سا�سني  ودينها وقوميتها، 
البقية الباقية يف نفو�س امل�سلمني من الع�سبية املحمودة.

كان هوؤلء املب�سرون يبذلون كل ما يف و�سعهم لتن�سري امل�سلمني بالدعاية 
اأنهم  علموا  وقد  الدنيئة.  الو�سائل  من  بغريهما  ثم  اأخرى.  تارة  املال  وبذل  تارة 
بعد طول املدة وكرثة التجربة مل ينالوا منهم مناًل. ثم انتحوا منحى اآخر، فطفقوا 

يطعنون الإ�سالم والقراآن وحممًدا  الطعنات النجل)1( يف جرائدهم ور�سائلهم 
قد  اأنهم  العربية غري  يح�سن  ممن  لهم  لذلك من ل خالق  وا�ستاأجروا  وكتبهم، 
رجعوا بخفي حنني، اإذ قد حتققوا اأن الإ�سالم �سخرة ل تقاوم، واأن القراآن درع 
انتحوا غري هذا  ثم  ُيغلب.  الذي ل  فار�س احلق  واأن حممًدا  ح�سني ل يخرق، 
املنحى، و�سرعوا يوؤلفون الكتب يف طعن اللغة العربية، والأدب العربي، والقومية 
العربية، وجمد العرب، ف�سلبونا كل ف�سيلة، وكل جمد، وكل اأثر �سالح كان لنا، 
ا، اأو ناق�ًسا، اأو م�سروًقا. فعلوا كل ذلك  و�سلبوا اأدبنا كل نعمة، وجعلوه اأدبًا جافًّ
باأقالمهم بلغاتهم، وباأقالم من ا�ستاأجروهم بلغتنا ول اأكتم القارئ اأنهم اأثروا بذلك 
يف النفو�س ال�سعيفة من العرب م�سلمهم ون�سرانيهم. فقام قوم با�سم التجدد من 
�سغار الأحالم)2( ، واأخذوا َمَعاِول هوؤلء الد�سا�سني يهدمون بها الأديان والآداب 
ون�ستعملها  احلا�سرة  نه�ستنا  يف  عليها  نرتكز  التي  ال�سالفة  والأجماد  والأخالق 

)1(  الطعنات النُّجل: الطعنات النافذة القاتلة. )م(.
ج ُب�سطاء. )م(. )2(  �سغار الأحالم: �ُسذَّ
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اأداة �ساحلة لتنمية روح النه�سة يف النا�سئني والنا�سئات فعمل هوؤلء املغرورون 
على تخريب بيوتهم باأيديهم واأيدي املب�سرين وال�سعوبيني ر�سل ال�ستعمار.

م�سلمهم  الكتاب  لها  انربى  فقد  طوياًل  الدعاية  هذه  اأمر  يطل  مل 
ون�سرانيهم )لأن هذا الأمر ل يخ�س امل�سلمني وحدهم( وك�سفوا الغطاء عن هذه 
الدعاية الفا�سدة فخفت وطاأتها واحلمد هلل ورجع كثري ممن خدع بها اإىل احلق بعد 
بيد  بيته، مدفوًعا  م�ستاأجًرا على هدم  منهم  اإل من كان  ال�سواب  لهم  تبني  اأن 
العدو اللدود للق�ساء على مقوماته فهوؤلء مل يزالوا يف طغيانهم يعمهون حتى زعم 
اأن »املعوذتني« لي�ستا من القراآن الكرمي، بل  رئي�سهم الأكرب وقدوتهم العظمى 
ا كبرًيا  هما من و�سع حممد ، تعاىل اهلل عما يقول املف�سدون الد�سا�سون علوًّ

نثڀ  ڀ   ڀ  ٺ.  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿمث ]النجم/ 4-3[. 

ملا عرف اأرباب هذه الدعايات اأن �سهمهم قد ُردَّ يف نحرهم، واأن التمويه 
لهدم الإ�سالم با�سم الطعن يف الأدب العربي يف اجلاهلية اأو الإ�سالم دعاية قد 
خابت لأنها خبيثة د�سا�سة، نََحوا منًحى اآخر، وهو اآخر �سهم يف كنانتهم، )وقد ُردَّ 
عليهم باإذن اهلل( وذلك اأنهم اأوعزوا اإىل مب�سريهم ومب�سراتهم يف هذه البالد اأن 
املراأة  اإنها�س  العاملني منهم والعامالت على  ال�سبان وال�سابات  يختلطوا ببع�س 
امل�سلمة، ويبثوا �سمومهم يف �سدورهم، واإن يهونوا عليهم اأمر رفع النقاب عن وجه 
املراأة امل�سلمة، واأمر اختالطها بالرجال، واأمر اإعطائها احلرية التامة م�سروعة كانت 
اأو غري م�سروعة، فاأثرت هذه الدعاية اجلديدة يف بع�سهم، وعرف ما انطوت عليه 

املقــدمة
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من الد�سائ�س الأكرثون، فان�سل هوؤلء وبقي اأولئك يف غوايتهم يتخبطون. 

وامل�سلمات،  امل�سلمني  والقائمات، من غري  القائمني  ُجلَّ  اأن  عرفت  واإذا 
ل  وممن  اأذنابهم،  ومن  واملب�سرات،  املب�سرين  من  هم  الن�سائية  املوؤمترات  هذه  باأمر 
ما�سي لهم حممود، عرفت ما حتت هذا الرماد من النار، وما وراء هذه الأكمة من 
وما يف �سدورهم  الفا�سدات،  النيات  الد�سا�سني من  هوؤلء  قلوب  وما يف  امل�سار، 
من خبيث النكايات. اأمل تر كيف اأن م�ساألة املراأة قد ثار َعجاجها)1(، وتالطمت 
اأمواجها على اإثر املوؤمتر التب�سريي الكبري الذي انعقدت جل�ساته يف بيت املقد�س 
وفل�سطني  م�سر  يف  الفتنة  هذه  هاجت  وقد  ال�سيا�سي؟  الدولة  كبري  راأ�سه  وعلى 
النية؟  �سوء  وا�سًحا على  دلياًل  األي�س ذلك  اآن واحد  والعراق يف  ولبنان  و�سورية 
اأفال تعتقد اأيها القارئ اأن الأمر مدبر ِبَلْيل؟ فكيف اإذا عرفت ما عرفنا من دخائل 
الأمور، ومكامن ما يف ال�سدور؟! اأجل اإن هذا القيام يف هذه الأيام اأمر متفق عليه:

»ال�سفور  اأعقبه ظهور كتاب  قد  الآذان،  اأ�سم  الذي  ال�سو�ساء،  اإن هذا 
واحلجاب« املكتوب كثري منه باأقالم اأذناب هوؤلء املب�سرين الذين نعرف اأ�سماءهم 
املراأة  حماية  با�سم  ن�سر  الذي  الكتاب  هو  هذا  اأ�سخا�سهم  اأكرث  ونعرف  كلها، 
امل�سلمة من جور الرجل امل�سلم، وبا�سم الدفاع عن الإ�سالم، وفيه الطعن ال�سريح 

)1(  َعجاجها: �سجيجها. )م(.

ا َفلمَّ ِع�َســـــاء  اأَْمَرُهم  ـــاُءاأَْجَمُعـــوا  ْو�سَ َبَحت َلُهم �سَ َبُحوا اأَ�سْ اأَ�سْ
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يف الإ�سالم واأهله وتنقي�س املراأة امل�سلمة وو�سمها بكل عار و�سنار وجهالة ودعارة، 
حتى ف�سل كاتبوه عليها احليوان الأعجم. فال حول ول قوة اإل باهلل.

واإين اأختم هذه املقدمة مبا ن�سره �ساب م�سلم دم�سقي يف العدد الثالث 
من ال�سنة الثانية ملجلة »الذكرى« التي ت�سدر عن بريوت يف عدد اآذار �سنة 1928، 
بعنوان »م�سيحك زين« اأو خطاب مفتوح اإىل املب�سرين ومن لف لفهم. قال - اأزال 

اهلل حريته وانتقم ممن حريه: 

»يقول املثل العامي: )لعن اهلل امراأ �سرب من بئر ورمى فيها حجًرا!( اإين 
�سربت من تلك البئر، واإين قاذف فيها احلجر الأول را�سًيا بلعنة اهلل غري اأين رام 

فيها حجًرا، فال ي�سرب منها اأحد من بعدي.

اأحد  فهو  الرامي  واأما  التب�سريية،  بريوت  معاهد  من  معهد  البئر  تلك 
خريجي هذا املعهد. واحلكمة تق�سي بعدم ذكر ا�سم البئر وا�سم الرامي.

دم�سق  مدار�س  اإحدى  يف  ترعرعت  عربي،  �سوري  م�سلم  �ساب  اأنا 
البتدائية واأمتمت درا�ستي العالية يف معهد من معاهد بريوت. حاول رجال هذا 
بهم  �سبياًل و�ساقت  وملا مل يجدوا  ا�ستطاعوا،  فما  الدينية  تغيري عقيدتي  املعهد 
وهكذا  لالأ�سف.  ويا  فنجحوا   ، يفَّ والزندقة  الإحلاد  فكرة  بث  اإىل  عمدوا  احليل 
اأ�سعت ما غر�سته يف مدر�ستي الأوىل من املبادئ الدينية ال�سريفة وخرجت من 
ا )Libre Penseur( كما يقولون وحائًرا كما ينبغي لهم اأن يقولوا  املعهد مفكًرا حرًّ

املقــدمة
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فال اأنا موؤمن فاأ�سلك طريق الرحمن، ول اأنا كافر فاأطرق باب ال�سيطان، اإمنا اأنا حائر 
�سائع بني ال�سك واليقني، والإميان والإحلاد، والعقل والعاطفة.

الإميان ميالأ قلب الإن�سان ِب�ْسًرا ورجاء والإحلاد يفعمه)1( نقمة و�سخًطا. اأما 
احلرية فهي اإحدى الراحتني. والياأ�س هو املوت.

ين�سر املب�سرون تعاليمهم بني ال�سغار الطهرة، ويحاولون ن�سرها بني قبائل 
ا منهم اأنهم ي�ستفيدون من �سذاجة البدو و�سالمة قلوبهم. ومن األطف  البادية، ظنًّ
ما �سمعته عن حوادث املب�سرين مع القبائل، ق�سة حكاها الق�س ك، قال حفظه 
اأ�سهر  اإىل  القيام برحلة بني عرب »الروله« فذهبت  اهلل: »عزمت ذات يوم على 
بائعي احللوى يف بريوت، وا�سرتيت ثالثني �سفًطا من البقالوة املفتخرة واأخذتها 
بع�س  اإىل  تعرفت  اأن  وبعد  الرولة،  اإىل عرب  ومنها  دم�سق،  اإىل  و�سافرت  معي، 
وفتحت  البقالوة  اأ�سفاط  لهم  وفتحت  العرب،  من  نفًرا  الزعماء جمعت حويل 
الإجنيل واأخذت اأقراأ لهم وهم ياأكلون مبنتهى الهدوء، يتظاهرون بالإ�سغاء اإىل اأن 
اأتوا على جميع احللوى املوجودة يف الأ�سفاط، وعندئذ التفتوا اإيل وهم يلح�سون 

القطر عن اأ�سابعهم قائلني: »م�سيحك زين«، وان�سرف كلٌّ منهم اإىّل �سبيله«.

تلك كانت نتيجة التب�سري بني القبائل يف البادية، فاإنهم اأكلوا الطعم..! 
اأما يف املدار�س فاحلالة تختلف كل الختالف. املب�سرون يخرجون لنا يف كل عام 

)1( يفعمه: ميلوؤه. )م(.
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وما  لالأ�سف  ويا  اأحدهم.  واأنا  احلائرين  ال�ساخطني  اليائ�سني  امللحدين  من  األوًفا 
الآباء من  يفيق  اأن  والإر�ساد ع�سى  الن�سح  �سبيل  اإل على  الكلمة  كتبت هذه 

ذهولهم«.

* * * * *
هذا ما يجول يف خاطر من ا�ستهوتهم الدعايات التب�سريية من امل�سلمني 
على  وقدرت  الإميان  نعمة  �سلبهم  على  قويت  ولكنها  تن�سريهم،  على  تقو  فلم 

قذفهم يف حرية �سلبتهم نعمة احلياة يف راحة ال�سمري.

بخريها  ل�ستغلوا  ا  حقًّ لالإن�سانية  اخلري  يريدون  املب�سرون  هوؤلء  كان  لو 
ا�ستغاًل خالًيا من �سوائب الدعايات الفا�سدة. اأََخرْيٌ لالإن�سان اأن يعي�س حائًرا ل 
اأن يدين باأي دين يحمله على الإميان  اأم خري  يعتقد برب ول دين ول كتاب؟ 
باهلل وكتبه ور�سله واليوم الآخر ويحثه على الف�سيلة والعمل ال�سالح واإرادة اخلري 

لكل النا�س؟

هوؤلء هم املب�سرون الذين يعملون بغري ما به يظهرون.

رئي�ًسا  تن�سيبه  حفلة  يف  به  فاه  الذي  دودج«  »بيار  العامل  خطاب  هل 
الدين«  زين  »نظرية  الآن�سة  بع�سه  ذكرت  الذي  بريوت،  يف  الأمريكية  للجامعة 
يف كتاب »ال�سفور واحلجاب �س 5«)1( تنطبق روحه على اأعمال هوؤلء املب�سرين، 

)1( وفق الطبعة الأ�سلية للكتاب، وكل ما �سيذكره املوؤلف من اأرقام �سفحات لحًقا �سيكون وفق الطبعة الأ�سلية.

املقــدمة
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بال�سبغة الربوت�ستانية حاولوا بث  النا�س و�سبغهم  اإذا عجزوا عن تن�سري  الذين 
الإحلاد يف نفو�سهم وهونوا عليهم اأمر الكفر بدينهم، بل بكل دين وِنْحلة، و�سهلوا 

كل �سعب يف �سبيل اأن يكونوا ل دينيني.

الف�سيلة، وبث روح الدين يف  املب�سرين لي�ست غايتهم ن�سرة  اإن هوؤلء 
بها كيانهم  واأداة يهدمون  ال�سرقيني،  بها بيوت  اآلة يخربون  الدين  واإمنا  النفو�س. 
العلي  باهلل  اإل  قوة  ليت�سنى لهم قهرهم �سيا�سة ودهاًء. فال حول ول  وقوميتهم، 

العظيم.

فو اهلل اإن ال�سيد امل�سيح - �سلوات اهلل عليه - ليرباأ منهم ومن اأعمالهم، 
واإن بينهم وبني تعاليم الإجنيل ال�سريف ملدى بعيًدا، ولكنها ال�سيا�سة قاتل اهلل 

ال�سيا�سة.

هذا  فل�سطني  ن�سارى  لإخواننا  ن�سكر  اأن  اإل  املقام  هذا  يف  ي�سعنا  ول 
اأنهم  معلنني  التب�سريي،  املوؤمتر  وجه  يف  وقفوه  الذي  ال�سريف  الوطني  املوقف 
�ّس وتفريق الكلمة الوطنية  غري را�سني عنه، لأنه حركة غري مباركة يراد بها الدَّ
العمل  هذا  يروقه  من  وعلى  عليه  بالنعي  جرائدهم  امتالأت  وقد  الدين.  با�سم 

الذي اتخذوه جتارة خا�سرة با�سم ال�سيد امل�سيح  واإين اأنقل لقارئي كتابي 
هذا جماًل ق�سرية من مقال لل�سديق الغيور ال�سيد »جميل البحري« امل�سيحي 
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الكاثوليكي، ن�سره يف جريدته »الزهور« التي ت�سدر عن حيفا، يف العدد ال�ستني 
من �سنة اجلريدة الثانية. قال - ل ف�سَّ اهلل فاه:

ويف  بالدهم  يف  امل�سلمني  �سركاء  وهم  الوطنيون،  امل�سيحيون  »...اأما 
�سرائهم و�سرائهم، فلم يكن ا�ستياوؤهم اأقل من ا�ستياء اإخوانهم؛ لي�س خوًفا على 
دين  من  به  اهلل  خ�سه  مبا  مغتبط  فل�سطني  يف  فكلٌّ  دينهم،  تغيري  من  امل�سلمني 
ا  م�سيحيًّ اأو  كان  م�سلًما  فل�سطني  ابن  اأن  �سمعنا  اأن  ي�سبق  بوا�سطته، ومل  يعبده 
جحد دينه بتاأثري املب�سرين اأو الدعايات الدينية، امل�سيحيون م�ستاوؤون اإًذا لأنهم 
يعدون هذه املوؤمترات وهذه املناورات على ظهر امل�سيحية حبائل ا�ستعمار ي�ستغلها 
الأجانب لتم�سية �سيا�ستهم مبا تورثه هذه الأمور يف قلوب اأبناء الوطن الواحد من 
النفور والتباعد، وما تبذره من التفرقة والفتور يف ال�سالت عند اأمة هي اأ�سد ما 
تكون احتياًجا اإىل جمع الكلمة والحتاد والتفاق وتقارب القلوب. واإننا بقولنا: 
على  واأرثوذك�سيها،  كاثوليكيها  قاطبة  فل�سطني  م�سيحيي  نعني  »امل�سيحيون« 
التب�سريي الأممي  املوؤمتر  رئي�س  الدكتور »موط«  الذين عناهم  اختالف طوائفهم، 
احلايل، و�سكرتري املوؤمتر ال�سابق يف تقريره عن موؤمتر القد�س �سنة 1924، من البند 
الكن�سيني  الزعماء  من  وغريهم  والق�سي�سني  البطاركة  قابل  »اإنه  بقوله:  الثامن 
للكنائ�س ال�سرقية فلم يلق منهم اأقل ا�ستعداد لال�سرتاك يف اأعمال املب�سرين وهو 
يقطع منهم كل اأمل. ولي�س يف و�سعه - كما قال - العتماد يف امل�ستقبل القريب 
�سعور  وهو  التب�سريي،  املوؤمتر  امل�سيحيني حول  �سعور  هذا  الكنائ�س«.  هذه  على 

املقــدمة
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�سحيح �سريح ل تدلي�س فيه ول حماباة. وقد كان ول يزال لهم مواقف عدة قبل 
اأن يخطر هذا املوؤمتر يف بال يف ا�ستنكار كل ما فيه روح تفرقة اأو عامل هدم للوطنية، 

�سواء اأكان اآتًيا عن طريق التب�سري، اأم عن طريق املدار�س، اأم غري ذلك« اهـ.

* * * * *
هذه �سرخة لل�سديق »جميل البحري« �سرخها با�سم امل�سيحيني يف تلك 
على  الإطالة  ولول خوف  النفي�س.  مقاله  من  متفرقة  �سذرات  نقلناه  وما  الديار 
القارئ لن�سرناه هنا بحذافريه. وفيما اخرتناه من املقال دليل كاف على روح الوئام 

ال�سائدة يف تلك البالد.

عزائم  ى  وقوَّ فل�سطني،  يف  الحتاد  �سباب  جدد  قد  املوؤمتر  هذا  اأن  على 
ا لالأوا�سر  امل�سلمني والن�سارى هناك، بعد اأن َعَراها �سيء من الفتور، فكان �سادًّ
حمكًما للروابط، بدل اأن يكون داعًيا للتفرقة، عاماًل على وهن ال�سالت كما كان 
ال�سمل. فقد جرت  وت�ستيت  العرى  العاملون على ف�سم  املفرقون،  ياأمل هوؤلء 
الرياح مبا ل ت�ستهيه �سفن اآمالهم. واحلمد هلل على ذلك، وال�سكر لأهل فل�سطني 

عامة ون�ساراها خا�سة على غريتهم الوطنية ونخوتهم العربية.

�سباتهم،  من  امل�سلمون  ا�ستيقظ  اأن  املوؤمتر  هذا  جراء  من  كان  وكذلك 
دوا �سفوفهم وقاموا يعملون مت�ساندين متكاتفني. وكان اأول عمل قاموا به اأن  فوحَّ
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تاألفت يف م�سر وفل�سطني جمعيات لل�سبان، اأ�سوة بجمعيات ال�سبان امل�سيحيني 
املنت�سرة يف الغرب وال�سرق، غايتها: بث الآداب والأخالق الإ�سالمية الفا�سلة، 
ا، والعمل على  ا واجتماعيًّ والعمل على ترقية م�ستوى البيئات الإ�سالمية علميًّ
اإزالة الختالف بني الفرق واجلماعات الإ�سالمية، والأخذ من ح�سارتي ال�سرق 
والغرب مبحا�سنهما جميًعا وترك ما فيهما من م�ساوئ، وم�ساعدة ال�سبان امل�سلمني 

والعمل على بث روح التعاون بينهم.

جمعيات  لتاأليف  وداخلها،  �ساحلها  الديار،  هذه  يف  مبذولة  ة  والهمَّ
لل�سبان امل�سلمني تكون تلك املبادئ غايتها. حتى اإذا مت هذا الأمر وانتظمت اأمور 
هذه اجلمعيات فال بد من التفكري يف تاأليف جمعيات لل�سابات امل�سلمات اأي�ًسا، 
الإ�سالمي، فتكون هذه اجلمعيات  املجتمع  نف�سها. وبذلك يرتقى  للغاية  تعمل 
اأيدًيا عاملة ت�سرتك مع جمعيات ال�سبان وال�سابات امل�سيحية يف اإ�سعاد هذه الديار 

واإنها�سها اإىل م�ستوى العز وال�سعادة.

اأخذ اهلل بيد كل من ي�سعى خمل�ًسا لتوحيد كلمة الأمة وجمع �ستاتها 
و�سدد  العمل،  �سبيل  له  و�سهل  ونحلها،  اأديانها  اختالف  على  متفرقها،  و�سم 

خطواته، اإنه �سميع جميب.

املقــدمة





يتلخ�س ما يرمي اإليه موؤلفو كتاب »ال�سفور واحلجاب« مبا ياأتي:

)1(  الطعن يف دين الإ�سالم وامل�سلمني وامل�سلمات يف �سور من الأ�ساليب خالبة 
بالباطل من القول والزخرف من الكالم يوردونها يف معر�س الدفاع  مموهة 

عن الدين الإ�سالمي واملراأة امل�سلمة.

)2(  اإثبات اأن الرجل ل عقل له، اأو اأنه ناق�س العقل، اأو اأن املراأة اأ�سلح منه عقاًل 
يف اأ�سل الفطرة )فقد ا�سطربت اآراوؤهم يف ذلك(.

اأعلم املتقدمني واملتاأخرين من علماء  اأن الآن�سة »نظرية زين الدين«  )3(  اإثبات 
اأغبياء  جهلة  امل�سلمني  من  والالحقني  ال�سابقني  العلماء  واأن  امل�سلمني، 
د�سا�سون مراوؤون خمادعون، واأنها وحدها - بارك اهلل فيها وغفر لها - ا�ستطاعت 
اأن تقف على عر�س العلم والفهم، ومتكنت اأن تفهم اآيات اهلل، وخ�سو�ًسا ما 
يتعلق بتف�سري الآيات التي تتعلق باحلجاب واملراأة، واأن املف�سرين ما كانوا اإل 
خمطئني جهلة د�سا�سني ول ريب اأن م�ستندها الأعظم هو على هذه الآيات 

خال�سة الكتاب والغاية منه
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هذه  انهيار  القارئ  و�سيعلم  وعقاًل(.  لغة  به  ف�سرته  مبا  تف�سريها  �سح  )اإن 
الدعامة التف�سريية املبنية على اجلهل اأو الد�س اأو اخلداع. واأراين غري ملوم 
برد هذه ال�سفات على موؤلفي الكتاب الد�سا�سني اأو اجلاهلني اأو املخادعني 
الذين يتعمدون الكذب والد�س واخلداع ل اإىل هذه الآن�سة التي ل تعلم 

من اأمر كتابها اإل اأنه مطرز با�سمها. ول �ساأن لها فيه غري ذلك.

)4(  اإثبات اأن الوجه والكفني مما اأباحه الدين الإ�سالمي واإمنا حرمه اأكرث الفقهاء 
جموًدا وتعنًتا وخداًعا ورئاء وتديًنا بارًدا، اإىل غري ذلك من م�ستقبح ال�سفات 
التي و�سمتهم بها اأو و�سمهم بها موؤلفو كتابها، ظلًما وعدوانًا وخروًجا على 

احلق.

الوجه  غري  ك�سف  واأن  الكفني،  مفهوم  يف  داخالن  ال�ساعدين  اأن  اإثبات    )5(
اأيتها  عادة  ذلك  �سار  )وقد  عادة  ذلك  �سار  اإن  جائز  وال�ساعدين  والكفني 
الآن�سة عند غري امل�سلمات كما ل يخفى( وهل كل عادة ولو �سيئة ت�ستح�سن 

فيجوز اعتيادها؟

)6( اإثبات اأن اختالط الرجال بالن�ساء يف ال�سهرات واملجتمعات جائز.

باأقوال  با�ست�سهادها  العلماء(  يف  طعنت  )كما  ال�سحابة  اأكرث  على  )7(  الطعن 
م�ساألة  يف  اجلعفرية،  ال�سرعية  املحكمة  م�ست�سار  الفقيه«  يو�سف  »ال�سيخ 
ا لأوهى منا�سبة، اأو د�سها لها فيه  تعديل ال�سحابة. وهذه م�ساألة د�ستها د�سًّ



2323

اأحد موؤلفي الكتاب، لغاية يف نف�سه. والذي نعلمه اأن علماء ال�سيعة واأهل 
يو�سف  ال�سيخ  د�س  را�سني عن  منهم غري  النا�سج  والفكر  ال�سائب  الراأي 
هذا، لأنه يرجع بالأمة اإىل اأزمان ت�ستتها وتفرقها. فما باله غفر اهلل له... قد 
اإن زعم ذلك فقد  اأنها تنفجر؟  اأيظن  القنبلة؟  قذف يف كتاب الآن�سة هذه 
وبني  بينهم  التفرقة  يد�س  اأن  يريد  لرجل  ياأبهون  ل  فال�سنيون  باطاًل.  زعم 
اإخوانهم ال�سيعة، كما اأنهم ل يلتفتون اإىل من ي�سعى ليف�سل عنهم الدروز 
وغريهم من النحل الإ�سالمية، واإمنا ي�سعون كما ي�سعى كل عاقل من اأهل 
كلهم  ليكونوا  ال�سدع.  وراأب  ال�سمل  جلمع  املختلفة  الإ�سالمية  املذاهب 
الأديان  �سائر  اإخوانهم من  العاثر مع  الوطن  بهذا  تنه�س  يف حظرية واحدة 

ا�سون)1( الد�سا�سون. والنحل املختلفة. فلي�سكت اخَلرَّ

بينها وبني  منا�سبة  الكرمية يف موا�سع ل  القراآنية  الآيات  )8(  َح�ْسُرها كثرًيا من 
املو�سوع الذي تتكلم به. والظاهر اأنها اأرادت اأن تثبت اطالعها على القراآن 
الكرمي؛ فا�ست�سهدت بالآيات ملنا�سبة وغري منا�سبة. فكان الف�سل يف ذلك 

ملن جمع لها هذه الآيات م�ستاأجًرا فا�سرتى بها ثمًنا قلياًل.

من  منها  وكثري  اأي�ًسا  منا�سبة  وغري  ملنا�سبة  الأحاديث  من  كثرًيا  )9(  ح�سرها 
املعممني.  بع�س  لها  جمعها  الواهية،  اأو  ال�سعيفة  اأو  املو�سوعة  الأحاديث 
والبع�س من هذه الأحاديث مثبت يف بع�س كتب ال�سنيني جمعه لها بع�س 

ا�سون: الكذابون. )م(. )1( اخَلرَّ

خال�سة الكتاب والغاية منه
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امل�سايخ من معممي ال�سنيني ويف الكتاب اأحاديث واأقوال مذكورة يف كتب 
ال�سيعة جمعها لها بع�س املعممني منهم، فاتفق الفريقان على ال�سالل رغبة 

يف دريهمات اأكلوها حراًما و�سحًتا.

          اأما ما يتعلق بالأحاديث املذكورة فنكل اأمر ما جاء عن طريق كتب ال�سيعة 
اإىل الأئمة املجتهدين. وكلهم نعتقد فيه العلم والإخال�س والدراية. واأما 
ما جاء عن طريق كتب ال�سنيني فَنِكُل اأمره اإىل املحدث الأكرب، والعالمة 
من  غريه  من  اأكرث  يعنيه  اأمر  فهذا  احل�سني«  الدين  بدر  »ال�سيخ  الأ�سهر 

علماء امل�سلمني ال�سنيني. ول بد اأنه فاعل، فيظهر قيمة هذه الأحاديث.

وقد  قبل.  امل�سلمني من  من  امل�سلمة  املراأة  بع�س من كتب يف  على  ها  )10(  َردُّ
ة  تنا - �ساحمها اهلل وغفر لها - بثمان وثالثني �سفحة من كتابها، رادَّ خ�سَّ
علينا بع�س ما كتبناه يف كتابنا »الإ�سالم روح املدنية، اأو الإ�سالم وكرومر« 
املطبوع لأول مرة قبل ع�سرين �سنة، )اأي �سنة 1908(. ومن قابل بني الرد 
واملردود يعلم اأنها كانت متحاملة علينا يف اأكرثه، ونا�سبة اإلينا اأقواًل لغرينا 
ا�ست�سهدنا بها ملنا�سبة وما �سدقت فيه، اأو �سدق فيه موؤلفو كتابها، فاإمنا هو 
ا، ويرونه باطاًل. واأكرث هذا مما يتعلق بحرية املراأة، فنحن نريد  راأي لنا نراه حقًّ
اأن تكون حريتها عادلة مقيدة مبا ينا�سب طبيعتها وما خلقت له، ومبا توؤهلها 
له تربيتها التي اكت�سبتها منذ الأمد الأبعد حتى �سارت غريزة من غرائزها 
بنف�سها  �سرت  منهما  التخل�س  حاولت  اإن  املتاأ�سلة،  اأخالقها  من  وخلًقا 
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واأمتها و�سنتعر�س لهذا البحث يف نظراتنا الآتية مبا يك�سف الغطاء عن وجه 
احلق، عند املقابلة بني عقلي الرجل واملراأة وغرائزهما.

            وقد ا�ست�سهدت بكالمنا يف موا�سع كثرية من كتابنا حيث راقها ال�ست�سهاد، 
باثَّة ذلك يف موا�سع كثرية من كتابها، ثم زعمت يف ردها علينا اأن كالمنا 
الذي ا�ست�سهدت به يناق�س ما ردت عليه. ومن يقراأ الكالمني يف نف�س 

ن وتدبر يعلم اأنها كانت ظاملة يف هذا احلكم اجلائر. كتابنا قراءة متعُّ

            وكتابنا »الإ�سالم روح املدنية« امل�سار اإليه، فيه بحث واٍف عن املراأة امل�سلمة 
ة الثانية يف م�سر 1926م. وما يتعلق بها. وقد طبع للَمرَّ

خال�سة الكتاب والغاية منه





القلم، ووقعت يف  لت كثرًيا، حتى �سطَّ بك  الآن�سة، قد هوَّ اأيتها  اأراك، 
الرئاء واخلداع واملكر واإكراه النا�س. وقعت يف هذه الأمور التي ن�سبتها اإىل بع�س 

امل�سلمني يف ال�سفحة الثامنة من كتابك، فقد نعيت عليهم بقولك:

النا�س فيه، ومياكرون اجلهلة  »كانوا وما زالوا يراوؤون يف الدين ويكرهون 
باأنواع التمويه م�ستمدين منهم قوة موؤذية باطلة لل�سيطرة على غريهم من امل�سلمني 
اأو ما زالوا يتو�سلون اإىل ال�سلطات العاملية مموهني لت�سغط العقل واحلرية ال�سخ�سية، 
وتكره النا�س على البقاء حتت كابو�سهم اأو �سيطرتهم خاملني جامدين اأو م�سريين 

باأقوالهم واآرائهم واأهوائهم كالأنعام...اإلخ«.

 - العاملية  بال�سلطات  لتو�سلهم  عليهم  النعي  من  قلمك  يجف  كاد  وما 
كما تزعمني - حتى راأيناك اأنت، اأيتها املهذبة الفا�سلة )يف �س 14( فما بعدها 
تتو�سلني بكل �سلطة �سرقية وغربية، وبخا�سة ال�سلطة املحتلة يف هذه الديار، لإنفاذ 
ما ترمني اإليه من اأمر. ولي�س ما تخلله كالمك من اأنك ل تعنني التدخل الفعلي 
يف الأمر، مبغٍن عنك فتياًل، ول بناٍف عنك التبعة فاأية �سلطة لل�سلطة حتى تزجيها 

النظرة الأوىل
يف ا�ستنجادها ال�سلطات
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يف هذا املاأزق احلرج؟ اذكري لنا و احًدا ممن جلاأ اإىل ال�سلطة املحتلة اأو احلكومة 
املحلية، لتقف حاجًزا دون رفع النقاب عن وجوه امل�سلمات.

لقد اأطلت كثرًيا يف هذا املو�سوع ال�سعري اخلطابي، حتى جعلت الأمر 
واقًعا، اأو كاأنه واقع، فخاطبت ال�سلطة بقولك:

»فاإذا رجعوا اإليك اأيتها ال�سلطة احلكيمة يف اأمر حتجيب الن�ساء امل�سلمات 
�سروط  ما هي  اأربعة: )1(  اأ�سئلة  ت�ساأليهم  اأن  راجيات منك  امل�سلمات  فالن�ساء 
اأعظم املعا�سي املنهي عنها  اأركان الإ�سالم؟ )3( ما هي  الإ�سالم؟ )2( ما هي 
بن�س من القراآن �سريح؟ وقد و�سع اهلل عليها عقوبات الرجم اأو احلد )4( ما هي 

اأ�سول الدين يف الإ�سالم؟ وهل فيها ن�س �سريح ب�سرت وجه املراأة؟«.

لقد اأطلُت، اأو اأطالوا، يف �سرح هذه الأ�سئلة اإطالة ل لزوم لها، حتى بلغت 
التي  النتيجة  فكانت  الكتاب،  ثماين �سفحات من  اململة  �سروحها  مع  الأ�سئلة 
�سرحت بها خدع ال�سلطة لتتدخل فيما ل يعنيها، لأنه اأمر اإ�سالمي حم�س، ترباأ 

ال�سلطة بنف�سها عن التدخل فيه.

اأثبتي العر�س، اأيتها الآن�سة، ثم انق�سي. اأثبتي تو�سل امل�سلمني اأو بع�سهم 
بال�سلطة ملنع من تريد رفع نقابها، ثم تو�سلي اإليها لل�سرب على يديه، فرمبا كان لك 
عذر يف ذلك، اأما ومل يكن من هذا الأمر �سيء فقد كنت تتوهمني؛ ك�ساحب 
جرة الع�سل الذي علقها فوق راأ�سه ثم ا�ستغرق يف اأحالمه، حتى كانت النتيجة، 
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فك�سرها!  اجلرة  فاأ�ساب  بع�ساه  اأي�ًسا  املوهوم  ولده  على  ل  هوَّ اأن  تعلمني،  كما 
وهكذا قد ك�سرت جرة اآمالك. ولكن مل ي�سل منها عليك الع�سل....!

ومل تكتفي اأيتها الآن�سة مبا ذكرته يف كتابك من ال�ستنجاد، حتى زدت 
الأمر �سغًثا على اإبالة)1( بالر�سالة التي رفعتها اإىل فخامة املندوب ال�سامي يف هذه 
نا�سبة  امل�سلمني،  علماء  من  والآخرين  الأولني  �سامتة  �ساخبة،  م�ستنجدة  الديار 
اإليهم كل جهل ورئاء و�سوء نية، طالبة اإليه التدخل يف �سوؤون امل�سلمني اخلا�سة، 
ليتم للدولة املنتدبة النتدابان ال�سيا�سي والديني. واإين اأكتفي من ر�سالتك هذه 
ا ونفاًقا وتزلًفا بهذه اجلمل التي ختمتها بها قلت -  الطويلة العري�سة اململوءة �سمًّ
املفو�سية  اإىل مقام  اأنا ذا رافعة ن�سخة من كتابي هذا  اآمالك: »وها  ل حقق اهلل 
ال�سامية راجية اأن ت�سملوه بنظركم العايل. ومن اأوىل من ممثل اأم املدنية واحلرية 
والنور مبد اليد القوية لإنقاذ املراأة، امل�ست�سعفة امل�سلمة من الوهدة)2(  املظلمة التي 
األقيت فيها خالًفا ملقت�سى كتاب اهلل و�سنة نبيه وحكم العقل وقواعد الجتماع، 
اأ�سباب اخلري والرقي، وحماية احلريات،  لتاأييد  املتجددين يف الإ�سالم  ومبظاهرة 
وتعميم ال�سالح، وتهذيب الأخالق، وتوثيق عرى الأخوة والتاآلف وامل�ساواة بني 
النا�س. اإمنا مبثل هذا تقتطف ويقتطف العامل املتمدن الثمرات املنتظرة الطيبة من 
اأخدم  وجود فرن�سا بني ظهرانينا منتدبة علينا. واإين معتقدة اأين مبثل ما كتبت 

ة على اأخرى كانت قبلها. )م(. غًثا على اإبالة: َبِليَّ )1(  �سِ
)2(  َوْهَدة: حفرة. )م(.

النظرة الأوىل - يف ا�ستنجادها ال�سلطات
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ل مهمة الدولة املنتدبة يف الإ�سالح  اأمتي وبالدي وبنات جن�سي اأنفع خدمة واأ�سهِّ
اأي�ًسا ع�سر ن�سخ اأخرى من كتابي ع�سى  اإليه. وقد رفعت  الذي تنويه وانتدبت 
اإىل من تريد من املقامات واجلمعيات يف فرن�سا  اأن تر�سلها  العليا ترى  املفو�سية 

ا لإخواننا امل�سلمني هناك ورغبة يف اخلري لهم«. وم�ستعمراتها حبًّ

اأفال يرى القارئ الكرمي �سوء النية يف ر�سالة الآن�سة ظاهًرا ولو رجع اإىل 
جريدة  الر�سالة  ن�سرت  وقد  اأعجب.  هو  ما  فيها  لراأى  بحذافريها  هذه  ر�سالتها 
هذه  من  اأيار  رابع  ثم يف  �سنة 1928  ني�سان  من  ع�سر  الثاين  احلال« يف  »ل�سان 
ال�سنة ن�سرتها بن�سها الإفرن�سي جريدة »الأوريان« الإفرن�سية فما لالآن�سة ت�ستنجد 
املندوب ال�سامي واحلكومة الإفرن�سية للتدخل يف �سوؤون امل�سلمني اخلا�سة بهم؟ 
فاإن زعمت اأنها م�سيبة يف عملها فاإنها، ورب الكعبة، )م�سيبة( ولكن على الأمة 

الإ�سالمية.

لرنجع اإىل مو�سوع ا�ستنجادك ال�سلطات الذي ت�سمنه كتابك »ال�سفور 
واحلجاب« اإنه لظلم، ورب الكعبة، اأن تقويل يف )�س 21(: 

»اإنه لظلم األيم، ول يخفى عليك اأيتها ال�سلطة، اأن يجعلنا القانون اأحراًرا 
ويجعلنا اهلل و�سرعه اأحراًرا، ثم يجروؤ بع�س من اأع�سائك املحليني اأو من اأع�ساء 
املجتمع على خرق القانون لتقييد حرية امل�سلمات يف املدن كرًها وا�ستبداًدا، اتباًعا 
اأخواتهن غري امل�سلمات يف املدن والقرى، واأخواتهن  اأن حرية  للهوى، يف حني 

امل�سلمات يف القرى، م�سونة بالقانون من كل تعر�س...اإلخ اإلخ«.
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اأيتها الآن�سة، اإن طالب ال�سفور من امل�سلمات  ما هذا الكالم ال�سعري، 
يف هذه الديار عدد معلوم الأ�سماء. ومن يتقيدن باحلجاب فاإمنا قيدتهن به العادة 
املتاأ�سلة، ولي�س هناك ما يقيد حرية امل�سلمات غريها األ ترين اأنك �سافرة واأن هناك 
كرًها  حمجبات  اأنهن  تظنني  وهل  لهن؟  اأو  لك  تعر�س  فمن  ال�سافرات؟  بع�س 

وا�ستبداًدا تبًعا للهوى اجلائر كما تزعمني؟ اإن ظننت ذلك فاإن بع�س الظن اأثم.

بالبيوتات الإ�سالمية قليل  اأن اختالطك  اأيتها الآن�سة،  نعلمه  اإن الذي 
ا، فال ميكنك، واحلالة هذه، الطالع على احلقيقة. جدًّ

اإن املراأة امل�سلمة قد اعتادت النقاب فهي تنفر من هتكه نفرة ال�سحيح 
العادة  خرق  اإن  واملدفع؟  ال�سيف  بقوة  تهتكيه  اأن  تريدين  فهل  الأجرب.  من 
تك. فما  اأيتها الآن�سة، فهّوين عليك، وخففي من حدَّ ا،  امل�ستحكمة �سعب جدًّ

هكذا يا �سعد ُتوَرد الإبل.

اأراك رجعت، اأيتها الآن�سة اإىل حكم العقل يف قولك »�س22«:

ا لها رئي�س اأو  ا وكل امراأة منَّ »يا اأيتها ال�سلطات العاملية، اإن كل عيلة منَّ
قيم، ولي�س احلكم الجتماعي اإل لذلك الرئي�س اأو لذلك القيم، اإذا راأى اخلري 
يف ال�سفور اتبعه، واإذا راأى اخلري يف احلجاب اتبعه. واإل انقلب الأمر فو�سى. اإن 
حرية كل فرد حمدودة بحدود حرية غريه. فال يجوز لأحد اأن يتجاوز حدود غريه. 

ومن جتاوز فالقانون يرجعه اإىل حده«.

النظرة الأوىل - يف ا�ستنجادها ال�سلطات
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فلم  وفعلت.  ففعل  �سافرة،  تخرجي  اأن  َقيُِّمك  راأى  وقد  احلق.  هو  هذا 
�سافرة كل هذه  واأنت  عليك  وقد م�سى  اأحد.  يعار�سك يف ذلك  يعار�سه ومل 
مبا تكرهني؟  تعر�س لك  فاعتدت هذه احلال. فمن  �سافرة  ن�ساأت  رمبا  بل  املدة. 
واإن راأى غري اأبيك راأيه فمن مينعه؟ ومن يقف يف وجهه؟ فاأي معنى ل�ستن�سار 
تخرجي  اأن  عليك  القيم  راأى  اإن  والأر�سني؟  وال�سموات  والقوانني  ال�سلطات 
واإن  هذا،  اأبيك  راأي  يرون  ل  قلياًل  نفًرا  اإّل  القيمني  فاإن  راأيه،  َفَراَقك  �سافرة، 
امل�سلمات، اإل قلياًل، ل يرين راأيك. حتى اأن من يرى من القيمني رفع النقاب 
ل يرى كثري من ن�سائهم راأي رجالهم، فاأي �سلطة ت�ستطيع اإجبار من ل يرى هذا 
يف  تتدخل  اأن  ال�سلطات  حقوق  من  اأن  اأترين  به؟  والعمل  ارتئائه  على  الراأي 
�سوؤون النا�س اخلا�سة وعاداتهم اإن مل يكن منها خرق للنظام، وامتهان حلرمات 
القوانني، ومفا�سد ظاهرة؟ األ ترين اأنها ل تتعر�س للحرية ال�سخ�سية وهي ترى باأم 
العني ما يلحق ال�سكريين والفجار واملقامرين ونحوهم من الأ�سرار املح�سو�سة؟ 

اأترينها ترتك لهوؤلء حرياتهم، وتتعر�س حلرية امل�سلمات فتمزق ُنُقَبُهّن بالقوة؟

فقد  الكتاب،  هذا  لك  كتبوا  من  على  وا�سخطي  الغرور،  عنك  فدعي 
رموك يف تيار ل تقوين على مقاومته.

وقد زعمت يف )�س22(:

دعاة  على  فيجب  احلجاب،  دعاة  على  يعتدون  ل  ال�سفور  دعاة  »اإن 
احلجاب اأن ل يعتدوا على دعاة ال�سفور«.
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ال�سلطات  بتحري�سك  فاح�ًسا  اعتداء  عليهم  اعتديت  اأنك  ترين  اأفال 
منهم  وتنتقم   - بزعمك   - والرحمة  العدل  �سيف  لَت�ُسّل  ن�سائهم  وعلى  عليهم 
)اأي يف  والحتقار  والمتهان  الذل  قف�س  امل�سجونة يف  املظلومة  امل�سلمة  للمراأة 
اأيتها الآن�سة بكالمك هذا كما جاء يف املثل العربي: »رمتني  النقاب(. فكنت 
بدائها وان�سلت« اأو كما يقول املثل العامي: »�سربني وبكى، ف�سبقني وا�ستكى«.

كان هذا الباب مغلًقا، فقام دعاة ال�سفور يدعون اإىل ك�سف النقاب بالتي 
هي اأقبح، ل بالتي هي اأح�سن، وها هي كتاباتهم يف اجلرائد ومطاعنهم يف دعاة 

النقاب قد اأ�سمت الآذان.

مالنا وملن كتب يف املو�سوع بحق اأو بغري حق، خمل�ًسا اأو غري خمل�س. ها 
اأنت يا هذه قد مالأت كتابك بكل �سمج من اللفظ وقبيح من املعنى، واأغلظت 
واملماكرين  واملخادعني  واملرائني  باجلامدين  فنعتهم  يحتمل،  ل  اإغالًظا  الكالم 
من  ذلك  غري  اإىل  والرجعيني،  واملدل�سني  والد�سا�سني  واجلاهلني  واملموهني 
من  كثرية  موا�سع  يف  الب�سعة  الأو�ساف  هذه  تكررت  وقد  القبيحة  ال�سفات 
األ تعدين هذا كله اعتداء على دعاة احلجاب، وهم الأكرثية العظمى  كتابك، 
َلة  هِّ جُمَ واملف�سرين  العلماء  على  ناعية  فيك  مبلء  �سرخت  ولقد  امل�سلمني  من 
اأنهم مل يفهموا كالم اهلل واأنك وحدك قد فهمت  اآراءهم، زاعمة  َهة  اإياهم ُم�َسفِّ
معاين الآيات البينات و�ستعلمني اأنك حرفت معنى القراآن الكرمي، واأنك جتهلني 

اأ�ساليب اللغة، وجتهلني كل �سيء حتى طريقة البحث يف كتب اللغة.
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ولقد ن�سبت نف�سك وكيلة عامة عن الن�ساء امل�سلمات ومل توكلك منهن 
واحدة يف حني اأنك نعيت على الرجل امل�سلم هذا الدعاء لأنه مل توكله واحدة 

منهن. فقد قلت يف )�س 12(:

يوكلك،  اإن اهلل جل جالله مل  الوكالة عنا،  يا منتحل  امل�سيطر  اأيها  »يا 
اأين لك   مل يوكلك، والقانون مل يوكلك، ونحن مل نوكلك، فمن  ور�سوله 

هذه الوكالة؟«.

ثم قلت يف )�س 17(:

»فاإذا رجعوا اإليك اأيتها ال�سلطة احلكيمة )تعني احلكومة املنتدبة وغريها 
من ال�سلطات املحلية( يف اأمر حتجيب الن�ساء فالن�ساء امل�سلمات راجيات منك اأن 

ت�ساأليهم اأربعة اأ�سئلة«)وقد ذكرنا هذه الأ�سئلة قباًل(.

ال�سلطة  يرجون من  امل�سلمات  الن�ساء  اأن  الآن�سة  اأيتها  اأين علمت،  من 
َلك منهن؟ وكم  ذلك؟ اأمعك توكيل منهن بهذا؟ فاإن كان الأمر كذلك فمن وكَّ
َلك؟ اإن وكلك اأحد منهن )وما ذلك بواقع( فاإمنا يباح لك اأن تتكلمي  عدد من وكَّ
بل�سان من عهدت اإليك بالوكالة عنها. ول يباح لك اأن تتكلمي بل�سان الن�ساء 
ولي�س على  يوكلنك.  فاإنهن مل  الوكالة عنهن  تنتحلي  اأن  ول  عامة،  امل�سلمات 
راأيك من امل�سلمات اإل عدد حمدود منهن معروف الأ�سماء. فلك ولهن �ساأنكن 

فدعي الوكالة عن الن�ساء امل�سلمات يا منتحلة الوكالة عنهن.



مل يكف الآن�سة »نظرية زين الدين« اأو من األَّفوا كتابها، اأن اغتنمت فر�سة 
واأخذت  �سافل،  بكل خلق  وت�سفها  ت�ستمها  فقامت  امل�سلمة،  املراأة  عن  الدفاع 
حت�س احلكومة على التدخل يف �ساأن نقابها، بل زادت على ذلك د�سائ�س وا�سحة 

وَمَعاّر اأحلقتها بالإ�سالم با�سم الدفاع عنه. فقد قالت يف )�س 31(:

اأي  الدينية  الأ�سا�سية  الأمور  الإ�سالم مذاهب عدة خمتلفة يف  »اإن يف 
اختالف«.

ُتْظِهر  به تفريق الأمة وت�سويرها يف �سور  يراد  اأم هو د�سٌّ  اأهذا �سحيح، 
اأن املذاهب الإ�سالمية، كل واحد منها دين قائم بنف�سه ل يرتبط اأحدها بالآخر، 

لأنها خمتلفة يف الأمور الأ�سا�سية الدينية اأي اختالف.

اأحدهم عن الآخر يف  امل�سلمني على اختالف مذاهبهم ل يختلف  اإن 
اأمر من اأمور الدين الأ�سا�سية الأ�سلية التي يرتكز عليها الإ�سالم. واإمنا اخلالف 
يف اأمور فرعية م�ستنبطة من الكتاب وال�سنة اأو غريهما من الأ�سول التي ي�ستند 

النظرة الثانية
يف د�سائ�س الكتاب



36 36
 نظرات يف كتاب ال�سـفور واحلجـاب

اإليها امل�سلمون وذلك راجع اإىل اختالف الفهم. ومتى كان النا�س متفقني فهًما؟ 
اأما الأ�سول وهي �سهادة اأن ل اإله اإل اهلل واأن حممًدا عبده ور�سوله واإقامة ال�سالة 
واإيتاء الزكاة و�سوم رم�سان واحلج على امل�ستطيع واتباع �سحيح الأخالق والنفرة 
من فا�سدها والإميان بكل ما ت�سمنه كتاب اهلل، فلم يختلف اأحد منهم يف ذلك، 

ففرقي اأيتها الآن�سة بني فروع الدين ولواحقه واأ�سا�سه، تكوين من املهتدين.

معهم  ي�سركوا  ومل  القوانني  بو�سع  ا�ستبدوا  اأن  الرجال  على  نقمت  ثم 
ي�سمل  عام  هو  اأم  ال�سرقيني،  مع�سر  بنا  خا�س  الأمر  هذا  اأن  ترين  فهل  املراأة. 
�سن  يف  ال�سرتاك  حق  ُتْعَط  مل  الغربية  املراأة  كانت  فاإذا  كله؟  املتمدن  العامل 
تنقمني  فهل  واآدابها  وتربيتها  وعلمها  بعقلها  ت�سيدين  التي  املراأة  وهي  الأنظمة، 
اليوم  وهم  وقوانينهم.  نظمهم  و�سع  معهم يف  ي�سركوها  اأنهم مل  ال�سرقيني  على 

ة بالقذة)1(.  يتبعون الغربيني حذوك الُقذَّ

ما حرم  بع�س  لأنه حلل  امل�سلم  الرجل  على  �سعواء  ثم حملت حملة 
اهلل، وحرم بع�س ما اأحله اهلل، وذكرت من ذلك اأ�سياء بع�سها مما ي�سني ال�سريعة 
لو ثبت اأنه منها. َفَطَعْنِت الإ�سالم من حيث اإنك اأردت الن�سال عنه وهذا اأمر 

مق�سود ملن د�س هذه املطاعن ال�سريحة يف كتابك هذا. 

ة: ُي�سرب مثاًل لل�سيئني ي�ستويان ول يتفاوتان. )م(. ة بالُقذَّ )1(  حذو الُقذَّ
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منها م�ساألة ال�سور والتماثيل، وهي مل حترم يف ال�سريعة اإل لأنها كانت 
رمًزا على الآلهة التي كان يعبدها النا�س. فقطعت ال�سريعة هذا الُعْرف وحديث 
لل�سيدة  الر�سول  قال  ملا  اأنه  ترين  األ  حترميها.  من  املراد  على  دليل  اأبلغ  القرام 
وال�سور  و�سائد،  وجعلته  فقطعته  هتكته  ال�سور«  اإىل  اأنظر  اأن  اآنف  »اإين  عائ�سة: 
مل تزل ظاهرة بارزة للعني. فقد اأنف اأن ينظر اإىل ال�سور مرفوعة م�سدرة، والنا�س 
اإمنا جاء ملحو الوثنية  بالوثنية واجلاهلية، لأن فيها عادة وثنية، والدين  قريبو عهد 
وانتزاعها من النفو�س. ولهذا املعنى كان قد نهى عن زيارة القبور يف بادئ الأمر، 
ثم اأباحها لعلمه اأن الف�ساد بزيارتها قد انقطعت مادته. ولكنه اأبقاها حمرمة على 
اراتها؛ لأن العلة بالن�سبة اإليهن كانت مل تزل باقية، وهي ل تزال  الن�ساء ولعن زوَّ
باقية حتى يومنا هذا؛ لأن �سعورهن يدعوهن اإىل التاأثر والبكاء وغريهما مما يوؤثر يف 
عواطفهن الرقيقة فال يوؤمن عليهن اأن ياأتني ما ينايف ال�سريعة من البكاء والعويل 

والندب، ول مبا ينايف مزاجهن مما ي�سر ب�سحتهن واأخالقهن.

ومنها زعمك اأن اهلل اأباح ال�سرتقاق. اأما الرجل فقد حرمه يف قوانينه، 
وو�سع العقاب على بائع الأرقاء والإماء و�ساريهم...اإلخ.

الدين ممن  التهمة على  د�س هذه  تقبلي  اأن  الآن�سة  اأيتها  عليك،  حرام 
الفقهاء  قاله  لو اطلعت على كتاب اهلل و�سنة ر�سوله وما  ا.  د�سها يف كتابك د�سًّ
املدنية«  روح  »الإ�سالم  كتابي  اإىل  رجعت  لو  بل  البحث  هذا  موؤونة  لكفيتني 
وقراأت »باب الرق يف الإ�سالم« لعلمت اأن الإ�سالم من مبادئه حمو الرق، لذلك 

النظرة الثانية - يف د�سائ�س الكتاب



38 38
 نظرات يف كتاب ال�سـفور واحلجـاب

و�سع لال�سرتقاق �سروًطا �سيقة متهد ال�سبيل اإىل اإبطاله �سيًئا ف�سيًئا، ولعلمت اأن 
قد  �سروطه  نف�سه، لأن  بطل من  قد  ولكنه  تبًعا لأهوائه.  الرق  يبطل  الرجل مل 
فقدت كلها. فهل تدرين اأن الرق ل يكون اإل يف حرب �سرعية يق�سد بها الدفاع 
مل  فاإن  هوى  كل  عن  جمرًدا  احلق  ون�سرة  اهلل  كلمة  واإعالء  الوطن  حوزة  عن 
تكن احلرب كذلك فال ا�سرتقاق فيها فالرق باملعنى ال�سرعي قد بطل منذ العهد 
الأول لالإ�سالم، يوم كان امل�سلمون يقاتلون للغاية التي ذكرناها. اأما ما حدث بعد 
ذلك، وما كان يفعل من اختطاف النا�س من ديارهم، وما يفعله اليوم بع�س من 
ل خالف لهم فلي�س من الرق يف �سيء. وهذا هو الذي اأبطله الرجل لأنه خمالف 
ملا جاء يف دين اهلل واأما الرق باملعنى الأول فهو قد بطل من نف�سه من زمان طويل 
اأن يطلق الأرقاء  اأو وكيله احلق �سرًعا  ِلَفْقد �سروطه. ومع ذلك فقد كان لالإمام 
من اأ�سر رقهم ويرجعهم اإىل قومهم. فالإ�سالم اأول من نادى باإبطال الرق وحث 
على اإبطاله وعلى اإعتاق الأرقاء يف موا�سع من كتابه و�سنة ر�سوله. فارجعي اإىل 
كتابنا »الإ�سالم روح املدنية« ففيه ف�سول �سافية يف هذا املو�سوع موؤيدة بالآيات 
والأحاديث وكالم الأئمة فاإن قلت: اإن ال�سرتقاق كان قبل مدة، فنقول لك: 
وهو موجود حتى الآن ولكنه رق همجي خمالف للدين، خمالف للحق. ولهذا 

اأقر منعه امل�سلمون، واأم�سته اخلالفة العثمانية يف حينه.

اأباح �سرب املتهم بال�سرقة وتعذيبه ما مل يظهر  ومنها زعمك اأن الدين 
العظم حتى يقر. ففي اأيَّة اآية اأم يف اأي حديث �سحيح هذه الإباحة؟
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يحلونه  الذين  من  فاأنت  الفقهاء،  كالم  بع�س  يف  ذلك  راأيت  قلت  اإن 
عاًما ويحرمونه عاًما. فقد راأيتك ت�سنني الغارة على الفقه والفقهاء، ول تريدين 
فهل كالم  اأو حديث �سحيح.  اآية  اإىل  م�ستنًدا  ور�سوله  اإل هلل  يكون احلكم  اأن 
بع�س الفقهاء الذي مل ي�ستند اإىل دليل �سحيح حجة على الإ�سالم؟ وهل يليق 
ب�سماحة الإ�سالم الذي تزعمني الدفاع عنه اأن ي�سن �سرب املتهم بال�سرقة حتى 
يقر، وهو القائل: ادروؤوا احلدود بال�سبهات؟ اإن هذا لظلم مبني، ولكن من اأَّلفوا 

َلِك كتابك اأرادوا اأن يد�سوا على الإ�سالم يف مقام الذود عنه غفر اهلل لهم.

ومما نقمته على الرجل يف خمالفته اأمر الدين »اإنه حلق حليته واأبقى على 
ا يلزق بال�سفة«. �ساربيه يف حني اأن الدين اأمره باإرخاء حليته وجز �ساربيه جزًّ

الآن�سة  اأيتها  اأي�ًسا،  النا�س  الكثري من  ا�ستغنى عنهما  ال�ساربان فقد  اأما 
بطرتك  وا�ستغلي  و�سواربنا،  انَا  حِلَ دعي  و�ساربيه  الرجل  وحلية  فمالك  اأنت  اأما 
و�سالفيك و�سعرك املق�سو�س، الدين اأرفع من اأن يهتم ملثل هذا ال�سف�ساف من 
الأمور. فاإمنا هو اأمر راجع اإىل العادة. وقد كانت العادة عند العرب اأن يرخوا حلاهم 
وُيْحُفوا �سواربهم، كما هي العادة عند اأهل البادية منهم، وعند قليل من �سكان 
الإن�سان على تركها  يعاقب  التي  الواجبات  اللحية من  احلوا�سر. ولذا مل تكن 
انَا و�سواربنا، وا�ستغلي  عند كثري من الأئمة، لأنها اأمر راجع اإىل العادة. فدعي حِلَ
مبا ينفع املراأة نفًعا �سحيًحا، و ا�سعي وراء تهذيبها وتعليمها وتخليقها بالأخالق 
الفا�سلة التي تعلي �ساأنها، وترفع منزلتها، وَتُبّث روح الدين احلق يف نف�سها. وذري 
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�ستم الرجل والإزراء عليه والغ�ّس من كرامته و�سلبه كل ف�سيلة، كما فعلت يف 
هات)1( امل�سحكات املبكيات. َّ كتابك هذا، الذي ح�سوته باأمثال هذه الرتُّ

ثم قلت بعد ذلك:

التي  املح�سو�سة  اأعمالك  من  ما ذكرت  الرجل  �سيدي  يا  »ذكرت لك 
للمراأة خمالفة لأ�سول  تذكر  فهل  اأ�سوله  الدين، وخالفت  اأحكام  فيها  خرقت 

الدين واحدة؟«.

هذا حتدٍّ غريب اأيتها الآن�سة. نعم اإين اأذكر لك اأ�سياء:

اأمر، حتى  بالرجال يف كل  وت�سبهها  منها خروجها عما خلقت لأجله، 
ما كان منه حمرًما �سرًعا وعقاًل: كاخلمر واملي�سر والختالط املعيب يف املالهي 

واملراق�س.

على  وا�سحة  ها  وَعْر�سُ اهلل،  بها  ياأذن  مل  بزينة  واأخذها  تربُّجها  ومنها 
غري حمارمها وهذا اأمر ل يحتاج اإىل اإي�ساح فهو يف نف�سه وا�سح. ومنها اإ�سرافها 

وتبذيرها يف اأمر ملب�سها وغريه.

ا جعله كراأ�س الرجل، وق�ست �سعورها  ومنها اأنها َجّزت �سعر راأ�سها جزًّ
اأبقاها امراأة. وقد نهيت املراأة بالن�س اأن ترتجل، كما  ا مل يجعلها رجاًل ول  ق�سًّ

هات: الأباطيل. )م(. َّ )1( الرتُّ
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وابن  والن�سائي  والرتمذي  داود  واأبو  البخاري  فقد روى  يتاأنث.  اأن  الرجل  ُنِهَي 
ماجة والطرباين عن ابن عبا�س قال: »لعن ر�سول اهلل  املت�سبهني من الرجال 
ر�سول  »لعن  للبخاري:  رواية  بالرجال« ويف  الن�ساء  واملت�سبهات من  بالن�ساء 
اهلل  املخنثني)1( من الرجال واملرتجالت من الن�ساء« ويف حديث للطرباين: 
»اأربعة لعنوا يف الدنيا والآخرة« وذكر منهم رجاًل جعله اهلل ذكًرا فاأنث نف�سه وت�سبه 
بالن�ساء، وامراأة جعلها اهلل اأنثى فتذكرت وت�سبهت بالرجال. ويف الباب اأحاديث 

كثرية.

ونرى اأن الأمر اليوم �سائر اإىل الوراء فاملراأة تريد اأن تكون رجاًل نا�سية اأنها 
امراأة، والرجل يعمل عمل امراأة ويت�سبه بها يف اأنوثتها، نا�سًيا اأنه رجل. و�سرنى، 
اإن دامت احلال، الن�ساء قوامات على الرجال؛ يلزمنهم العناية ب�سوؤون الدار وتربية 
الأولد، كما هو اجلاري يف بع�س البالد املتوح�سة. ورمبا عَدْدت، اأيتها الآن�سة ومن 

ا ومتدنًا. على �ساكلتك، ذلك حقًّ

حاجة  لغري  الأحيان  من  كثري  يف  دارها،  يف  القرار)2(  تركت  اأنها  ومنها 
متنقلة من �سوق اإىل اأخرى، ومن ملهى اإىل اآخر، وقد اأمرها اهلل يف كل �سرائعه 
اأن تقر يف بيتها للقيام ب�سوؤونه والعناية باأمور الأ�سرة وتربية الأولد. واأباح لها بعد 
اأن تتم واجباتها املنزلية اأن تخرج من بيتها لطلب علم ينفعها يف دينها ودنياها، 

املخنث بفتح النون امل�سددة وك�سرها: من فيه انخناث، وهو التك�سر والتثني، كما تفعله الن�ساء.  )1(
)2(  القرار: البقاء وال�ستقرار. )م(.
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اأو لزيارة اأهلها واأقاربها و�سديقاتها، اأو للتنزه بعيدة عن اأماكن الريب مع زوجها 
اأو مع �سديقات لها معروفات  اأو غريهم من حمارمها،  ابنها  اأو  اأبيها  اأو  اأخيها  اأو 
اأماكن  للتنزه يف  بيتها  اأن ترتك  اأما  الطيبة  والأخالق  والدين  والأدب  باحل�سمة 
ال�سبهة، واجللو�س يف موا�سع الريبة، والتجول يف الأ�سواق وارتياد املخازن حلاجة 
اأمر  القول لهذا ومتازح ذاك وتب�س)1( يف وجه ذلك، فهذا  اأو لغري حاجة، وتلني 
مل ياأذن به اهلل، ول ير�ساه من عنده اأدنى ذرة من �سرف النف�س، كما ل تر�سى 
به حرة توؤمن باهلل واليوم الآخر، اأو عندها من كرمي اخللق ما يرباأ بها اأن ترد هذه 
املوارد. وقد قال احل�سن الب�سري، ونعم ما قال: »اأتدعون ن�ساءكم ُيزاِحمن الُعُلوج 

يف الأ�سواق؟ قبَّح اهلل من ل يغار«.

نث ڃ    اآية  تف�سري  موؤلفو كتابك يف  اأو زعمه  ما زعمته  اأن  و�ستعلمني 
ڃ  ڃمث ]الأحزاب/ 33[ من اأنها ل تدل على �سرورة لزوم املراأة بيتها، 
�ستعلمني اأن ذلك زعم فا�سد يدل على اأحد �سيئني: اإما �سوء فهم من ف�سر لك 

هذه الآية، واإما جهله باللغة واأ�ساليبها ومكارم الدين واأخالقه.

ا بالإ�سالم، فقد جاء يف ر�سالة  ولي�س الأمر باأن تالزم املراأة دارها خا�سًّ
متعقالت  يكن  باأن  الن�ساء؛  عن  كالم  مو�سوع  يف  »تيط�س«)2(   اإىل  »بول�س« 
»ثيموثاو�س«:  خماطًبا  وقال  لرجالهن.  خا�سعات  �ساحلات  بيوتهن  مالزمات 

)1(  تبش: تضحك عند اللقاء. )م(.
)2( تيط�س: هو اأحد الذين �ساعدوا بول�س ر�سول امل�سيح عليه ال�سالم على ن�سر الكتاب.
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»ل�ست اآذن للمراأة اأن تتعلم ول تت�سلط على الرجل، تكون يف �سكون دائم لأن 
اآدم ُجِبل اأوًل ثم حواء«.

فاإن قلت: لي�س كل الن�ساء يفعل ما ذكرت، وبخا�سة امل�سلمات منهن 
بهذه  الكرمية  والأخالق  الدين  على  دين من خرجت  اأهل كل  من  تفعله  واإمنا 
الأعمال ال�سائنة املخالفة لالآداب والدين. اإن قلت ذلك نَقل: لي�س كل الرجال 

يفعل ما ن�سبته اإليهم جميًعا واإمنا يفعل ذلك من رقَّ دينه، وف�سدت اأخالقه.

مه�سومة  مظلومة،  امل�سلمة  املراأة  اأن  موؤلفيه  زعم  الكتاب  د�سائ�س  ومن 
احلقوق، حمجوبة عن النور والهواء، حمبو�سة يف ظلمات البيوت. وقد اأطلت يف 
باأن املراأة امل�سلمة رقيقة يجار  هذا املعنى يف موا�سع من كتابك، حتى حكمت 
عليها، اأو حيوان اأعجم يتخذ للقنية، اإىل غري ذلك من الألفاظ ال�سمجة القبيحة 

التي تق�سعر منها اجللود.

اأ�سحيح، اأيتها الآن�سة، ما تقولني؟ هذا برهان وا�سح على اأنك ل تعرفني 
العائلة الإ�سالمية، واأنك مل متتزجي بها، واأنك مل تعريف عنها �سيًئا.

وكذلك ل يعرفك اأحد من العائالت الإ�سالمية املعروفة ومل تدر اأنك 
موجودة واحدة من الن�ساء امل�سلمات. فحكمك اإمنا هو حكم جائر ت�سرتين وراءه 
َحت با�ستنجادك ال�سلطة طالبة اإليها التدخل يف اأمر لي�س من �ساأنها،  د�سي�سة َو�سُ
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حتى ين�ساأ من ذلك ما يرغب فيه الد�سا�سون من فتح باب للخالف بني الأهلني 
وال�سلطة املنتدبة ي�ستفيد منه الكامنون وراء الأكمة.

اإن املراأة امل�سلمة �سعيدة يف حياتها لأنها تعمل عمل امراأة، فتعنى برتتيب 
منزلها وتربية اأولدها و�سعادة نف�سها وزوجها، وتراقب حركات اخلوادم بنف�سها، فال 
تدعهن يت�سرفن يف �سوؤون الدار وتربية الأولد كما �سئن و�ساءت اأهواوؤهن، فاإذا 
مالت نف�سها اإىل ترويحها خرجت يف ح�سمة واأدب يحوطها اخللق الطيب والرتبية 
الفا�سلة، متاأدبة يف م�سيتها، غا�سة من طرفها، غري مبدية زينتها، ول متك�سرة يف 
خطواتها، ول لفتة اإليها اأنظار الف�ساق من الرجال وغري الف�ساق منهم اأي�ًسا، ول 
عربة بفئة قليلة خرجت على الأخالق والآداب الدينية، واأكرث هذه الفئة القليلة 

ممن يتطلنب حرية غري م�سروعة ل تنطبق على دين ول خلق طيب.

واإن ما قدمنا من و�سف املراأة ال�ساحلة يف �سخ�س املراأة امل�سلمة هو �ساأن 
كل امراأة تربت تربية فا�سلة م�ستمدة من روح الدين احلق م�سلمة كانت اأو غري 

م�سلمة.



تقول الآن�سة »نظرية زين الدين« يف موا�سع من كتابها اأّن الوجه والكفني 
قد اأباح الإ�سالم ك�سفهما، واإمنا حرمه اأكرث الفقهاء، جموًدا منهم وخداًعا ورئاء 

وتديًنا بارًدا، اإىل غري ذلك من �سمج اللفظ وقبيح الكالم.

نحن ل ننكر، ول ي�ستطيع اأحد اأن ينكر، اأن الإ�سالم اأباح ك�سف الوجه 
والكفني )الوجه والكفني فقط، ل ال�ساعدين ول العنق ول غريهما، كما تريد 
ح�سرة الآن�سة( وذلك مقيد باأمن الفتنة، وباأن ل يجر وراءه ك�سف ال�ساعدين اأو 
غريهما مما حرم ك�سفه ال�سرع والعقل ال�سليم والأخالق الكرمية، فاإن كان �سيء 
من ذلك كان حمظوًرا بحكم قاعدة »درء املفا�سد مقدم على جلب امل�سالح« تلك 
القواعد  فكانت من  الأمم كلها،  بل  الأمة  عليها  اأجمعت  التي  الذهبية  القاعدة 

التي ل ُتَرّد.

اأجل، اإنه اأباح ك�سفهما بال�سرط املذكور املفهوم من قواعد الدين العامة 
عليها  ت�سيطر  ول  الهوى.  يخدعها  ل  التي  ال�سليمة  العقول  عليها  اأقرت  التي 
اأوجب ذلك  اأنه  اأباح ك�سفهما فهل معنى الإباحة  اإذا  اأنه  النفو�س الأّمارة على 

النظرة الثالثة
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اإيجابًا، اأو اأنه على الأقل جعله من املندوبات املرغب فيها. غاية الأمر اأنه جعله 
مباًحا، من �ساء فعله، ومن �ساء تركه اإذ ل يخفى عليك، اأيتها الآن�سة، اأن املباح ما 

كان فعله وتركه �سواء، فال يثاب الإن�سان على فعله، ول يعاقب على تركه.

ومن القواعد ال�سرعية والنظامية والعقلية املجمع عليها اأن املباح اإمنا يباح 
حيث ل �سرر ول �سرار يف فعله ول يف تركه. وقد يندب املرء اإىل عمله ندبًا، وقد 
اأن يرتكه، وقد يجب عليه تركه. كل  اأن يعمله. وقد ي�ستح�سن منه  يجب عليه 
م قد يجب على  ذلك بح�سب ما يكون عنه من منفعة اأو م�سرة. حتى اأن املَُحرَّ
الإن�سان فعله، وهو حمرم حترميًا: كاأكل امليتة والدم وحلم اخلنزير وما اأُِهلَّ به لغري 
غري  الهالك  على  امل�سرف  امل�سطر  ياأكلها  األ  ذلك  وغري  َية  دِّ واملرَُتَ واملنخنقة  اهلل 
باغ)1( ول عاد)2(. وكالعط�سان امل�سرف على اخلطر ي�سرب من اخلمر ما يك�سر به 
حدة العط�س غري باغ ول عاد، اإن مل يجد ماء بعد البحث عنه وكالتداوي باخلمر، 
اإن مل يقم غريها مقامها، وخ�سي ال�سرر، بعد حكم الطبيب العدل الذي يغلب 
عليه النظر اإىل املنفعة ل اإىل الهوى األ ترين اأن احلكومات قد حتظر على ال�سعب 

بع�س املباحات قانونًا اإذا راأت امل�سلحة تق�سي بحظرها؟

ها اأنت يا هذه قد حكمت يف )�س242( اأن ك�سف الوجه مباح اأحيانًا، 
وماأثور اأحيانًا، وواجب اأحيانًا اأخرى، لكنك زعمت اأنه ما حرم قط يف حني من 

)1( اأي غري طالب له راغب فيه لذاته وملذاته.
)2( أي غري متجاوز يف أكله قدر الضرورة اليت تسد رمقه.
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ومندوبًا  مباًحا  يكون  ما  فاإن  الأخري.  حكمك  يف  ال�سواب  فاأخطاأت  الأحيان. 
وواجًبا بح�سب ال�سرورة واحلاجة يكون حمرًما بح�سبهما اأي�ًسا. األ ترين اأنه يجب 
حكم  اإن  ال�سم�س،  اأو  الهواء  اأو  الربد  لأذى  دفًعا  وجهها  تغطي  اأن  املراأة  على 
الطبيب باأن ك�سفه ي�سرها؟ األ ترين اأنه يجب عليها اأن ت�سرته اإن كان من ورائه 
افتتان )ولو يف حالت خا�سة( اأو كان ك�سفه يجر وراءه ك�سف غريه مما ل يجوز 
�سرًعا ك�سفه؟ األ ترين اأنه اإن كان من وراء ذلك اإطالق األ�سنة ال�سفهاء - وكثري 
ما ُهْم-  بذكر املحا�سن والتاأوهات، واإطالق النظر اخلبيث يف الأ�سواق واملخازن 
اأن  يعلم،  واأنت تعلمني، وغريك  النقاب؟  الواجب �سدل  واملجتمعات، كان من 
هذه املخزيات قد �ساعت وذاعت حتى طعنت الف�سيلة يف �سميمها اللهم اإنهم 

ليعلمون.

اإن الفقهاء قد نظروا اإىل اأمر النقاب بعني الأخالق الفا�سلة، بعني حفظ 
املراأة وحرا�ستها من اأخالق هوؤلء ال�سفهاء ونظراتهم واأل�سنتهم. فقالوا م�ستندين 
الفتنة، وحيث  توؤمن  النقاب حيث ل  �سدل  بوجوب  املفا�سد«  »درء  قاعدة  اإىل 
يكون رفعه داعًيا اإىل مف�سدة اأو مقدمة لك�سف غريه مما ل يجوز �سرًعا ول عقاًل، 
وما ل يتم الواجب اإل به فهو واجب، كما ل يخفى عليك وعلى من األفوا كتابك، 
والكفني  الوجه  اإىل  النظر  اأن  على  اتفقوا  قد  الفقهاء  ولكن  بذيلك.  م�سترتين 
جائز عند اأمن الفتنة واملعاملة وحتمل ال�سهادة. ولي�س ما اأفتوا به هوى ول جموًدا 
بارًدا كما زعمت؛ بل كان قطًعا لعرق اخلبث والنظر الفا�سد، واإبعاًدا  ول تديًنا 
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للنفو�س ال�سعيفة من موارد ال�سالل، وقد زاد الويل يف هذا الزمان الذي نزعت 
فيه النفو�س اإىل الإباحية، ومالت النا�س اإىل ا�ستحالل كل اأمر يف �سبيل ال�سهوات 
الباطلة فاحلاجة اليوم اأ�سد، تخفيًفا ل�سرور الفا�سدين، وحفًظا للمراأة امل�سلمة اأن 
الت�سدق  الآن�سة،  اأيتها  فدعي عنك  الفا�سقني.  واأل�سنة  اخلاطئني،  نظرات  تنالها 
بالنف�س املر�سية والإباء و�سرف النف�س وغري ذلك من الكالم ال�سعري. فالأمر 

وا�سح للعيان، ل يحتاج اإىل برهان.

نحن  نقل:  امل�سلمات؟  غري  من  ال�سافرات  هوؤلء  بال  فما  قلت:  اإن 
ال�سادرة عن  اخلائنة  النظرات  اإليهن  ينظر  من  نحتقر  ولكننا  لُُّهن.  وجُنِ نحرتمهن 
نف�سه الفا�سقة، وكثري ما هم الذين ي�سدر عنهم ما ل تر�ساه امراأة توؤمن باهلل واليوم 
الآخر، اأو امراأة متعلمة متهذبة راقية ذات اأخالق فا�سلة من التاأوهات والتنهدات 
والأنفا�س املحرقات، ال�سادرات عن قلب اأحرقه اجلوى، ولعب به الهوى، وتيَّمه 
َلْدُن)1(  القوام وح�سن الهندام، والوجوه النا�سرة، وال�سدور ال�سافرة، وال�سواعد 
فكانت  )الف�ساتني(  عنها  ق�سرت  التي  وال�سوق  املك�سوفة،  والأع�ساء  البارزة، 
فاإمنا  نظروا  واإن  اأب�سارهم،  من  يغ�سون  الذين  هم  ما  وقليل  للمتح�سرين  ح�سرة 
قليل،  ب�سنعه.  يعجب  ت�سبيح من  اخلالق  م�سبحني  املطلق،  اجلمال  اإىل  ينظرون 
اللوامة.  النف�س  ويطيعون  الأمارة  النف�س،  يع�سون  الذين  اأولئك  الآن�سة،  اأيتها 
اأفرتيدين اأن يكون كل النا�س مالئكة اأطهاًرا، اأو اأنبياء اأبراًرا؟ هذا ما ل يكون. اإن 

)1( َلْدن: لني. )م(.
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اأكرث النا�س ل يرجعهم عن غيهم)1(، ول يردعهم عن �ساللهم، ول يحول دون 
�سيئاتهم و�سرورهم، اإل القوة القاهرة.

على  ُته  َمَلِكيَّ َتَغلَّبت  فمن  وامللك  احليوان  طبيعتا  فيهم  نا�س،  النا�س 
َته التحق باحليوان  حيوانيته التحق بامللكوت الأعلى، ومن غلبت حيوانيته َمَلِكيَّ
اأن  الآن�سة،  اأيتها  اأكتمك  ول  اإن�سانًا.  كان  امللكتان  فيه  ت�ساوت  ومن  الأعجم، 
الق�سم الأول اأندر من الكربيت الأحمر، واإمنا يكون ذلك يف الأنبياء ومن ت�سبه 
بهم من اأتقياء ال�سوفية والرهبان والراهبات، وقليل ممن ذكرنا قد ت�سبه بهم ت�سبًها 
�سحيًحا. والق�سم الثاين هو اأكرث النا�س، كما ل يخفى على ذي ب�سرية، وهوؤلء 
اإىل  منهم  احليوان  اإىل  اأقرب  لأنهم  والق�سا�س؛  والزجر  بال�سدة  اإل  ُيْقَمُعون  ل 
اأمة ع�سرين يف املئة، نقول  الثالث ل يعادل جمموعه يف كل  الإن�سان. والق�سم 
هذا ونحن نح�سن الظن، فكيف تطلبني املحال وتتغنني بالعفاف والإباء والنجدة 
واملروءة وغري ذلك مما تريدين اأن ت�ستهوي به الألباب عن طريق اخلطابة، وزخرف 
اأكرثت  فقد  الد�سم.  يف  ال�سم  وبث  اخلطاب،  وتزويق  الكالم،  وترقي�س  القول، 
اأن  وزعمت  الأمارة،  والنف�س  املر�سية،  والنف�س  الأكرب،  اجلهاد  اإعالن  ذكر  من 
جبًنا  تريدينه  الذي  الإطالق  املراأة  اإطالقه حرية  عن  امل�سلم  الرجل  اإحجام  يف 
اأمر  فيه  نني  ُتَهوِّ كالم  بعد   )145 )�س  يف  قلت  فقد  عزميته  يف  وخوًرا  نف�سه  يف 
الختالط: »وهل تخافون يا �سادتي خوًرا يف نفو�سكم ومروءتكم واإبائكم واآدابكم 

)1(  غيِّهم: �ساللهم. )م(.

النظرة الثالثة - يف النقاب، وهل هو م�سروع اأو ل؟
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اإىل هذا احلد فنجتنب مثل هذه الجتماعات ال�سريفة، ونحن ندعي اأننا اأ�سرف 
  النا�س؟ وعلى هذا الفرتا�س، األ يح�سن بكم اأن تعلنوا وفًقا لأمر ر�سول اهلل

اجلهاد الأكرب �سد النف�س الأمارة بال�سوء لن�سرة النف�س املر�سية عليها؟«.

لهان  الأمارة  نف�سه  على  جهاده  الإن�سان  اأعلن  لو  الآن�سة،  اأيتها  اأجل، 
كل �سيء، وانت�سرت النف�س املر�سية على النف�س الأمارة فكان من وراء ذلك 
ال�سعادة كل ال�سعادة. اإنك تطلبني للرجل اأن يكون ملًكا فا�ساًل كما نطلب نحن 
للمراأة ذلك، فهل اإىل ما تطلبني ونطلب من �سبيل؟ وهل يف الإمكان، ولو بعد 
مئات ال�سنني، اأن ي�سري خم�سون يف املئة من كل اأمة مالئكة يف اأخالقهم اأو اأنبياء 
يف �سمائلهم، اأو �سوفية منزهني، اأو رهبانًا مطهرين، اأو راهبات مقد�سات؟ متى بلغ 
عدد املالئكة من النا�س هذا العدد فقط، بل متى بلغ عددهم ن�سفه رفعنا لواءك، 
العلم، وام�سوا هاتفني: »عا�ست  ان�سووا حتت هذا  للنا�س  وكنا يف جندك، وقلنا 

نظرية زين الدين«.

راأيت عليهم  واإن  يزالوا حيوانات،  نا�ًسا، وكثري منهم مل  يزالون  النا�س ل 
مظاهر املدنية، لأنهم ل يعرفون من اأمر هذه احلياة اإل ما يعرفه احليوان الأعجم، يف 
كل اأمة ويف كل قطر، فال يهمهم اإل �سهواتهم الدنيئة، وجلب املنفعة لأنف�سهم فقط، 
اأ�سقطي احلكومات. واأبطلي القّوامني على الرجال والن�ساء تري عجًبا من الفو�سى 

نث  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ   ومنكًرا من ال�سطراب 
ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋمث  ]البقرة/ 251[، 
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ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ    ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   نثٹ  
ڄ    ڄ  ڃ  ڃ   ڃڃ  چ  چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ   

ڍمث  ]احلج/ 40[ �سدق اهلل العظيم.

اأ�سلحي هذا املجتمع الفا�سد، وهذبي الرجل واملراأة تهذيًبا �سحيًحا 
ا، ثم ادعي اإىل ما تدعني اإليه، ي�سمع كالمك العقالء،  يجعلهما �ساحلني حقًّ
اأبلج، والباطل جللج  اإذ ذاك اأنك خمل�سة فيما تقولني فاحلق  لأنهم يعلمون 

ڭ   ڭ   ڭ   ۓ    ۓ   ے   ے    ھ   ھ     نث  ال�سالل:   اإل  احلق  بعد  وماذا 
ڭمث ]الرعد/ 11[.

* * * * *
النقاب،  اأمر  يف  ال�سرعي  احلكم  بيان  على  الآن�سة  اأيتها  اقت�سرت،  لو 
ن�ساء  عليه  كانت  ما  على  �سغرياتهن  تربية  اإىل  وامل�سلمات  امل�سلمني  ودعوت 
هذه  على  يعذرك  من  لك  لكان  ذلك،  األفة  على  ين�ساأن  حتى  الأول،  ال�سدر 
الطفرة  هذه  اإىل  الدعوة  اأما  الوقت.  طول  نه  ُيَكوِّ رمبا  اأمر  اإىل  ولدعوت  الدعوة، 
فاأمر لي�س من العقل ول من احلكمة، ول من امل�سلحة يف �سيء. واإمنا هو خرق 
يف الراأي يدعو اإىل خرق العادات املاألوفة املبنية على وجهة نظر خلقي، ويحمل 
املراأة امل�سلمة على الغرق يف تيار مل ت�ستعد له، ولي�ست البيئة اخللقية احلا�سرة 

م�ساعدة عليه.

* * * * *

النظرة الثالثة - يف النقاب، وهل هو م�سروع اأو ل؟
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الوجه  اأن  على  كلهم  وامل�سلمون  واملف�سرون  الفقهاء  اأجمع  فقد  وبعد 
والكفني يباح ك�سفها ب�سرطه، وزاد بع�س العلماء القدمني للفقريات والعامالت 
اأما الآن�سة »نظرية زين الدين« فلم تر�س القت�سار على هذا احلد، فاأدخلت فيما 
اإن  اأي�ًسا غريها  يباح ك�سفه )بال �سرط ول قيد( العنق وال�ساعدين. ثم اأدخلت 
جرت العادة على ك�سفه. فجعلت ما يباح ك�سفه تابًعا للعادة، ل مق�سوًدا لذاته، 
من  موا�سع  عدة  تكرر يف  قد  فهذا  وال�ساعدين  العنق  ك�سف  بجواز  اإفتاوؤها  اأما 
كتابها �سريًحا. واأما جعلها ما يجوز ك�سفه تابًعا للعادة فقد قالت يف )�س 227( 

من كتابها:

»اإن اهلل جّل علمه وتعالت حكمته مل يح�سر يف اآياته الأع�ساء التي تظهر 
من املراأة، ومل يبني اإىل اأي حد من الأع�ساء يجب على الن�ساء اأن يدنني عليهن 
من جالبيبهن ليعرفن من الإماء، تارًكا حتديد ذلك للزمان والعقل ال�سليم واجِلِبلَّة 

والعادة وال�سرورة«.

يا هذه، اإن اهلل تعاىل اإِْن مل يبني هذه الأع�ساء تف�سياًل فقد بينها اإجماًل 
حديث  يف  كما  فقط  والكفان  الوجه  اأنها  اإىل  واأر�سدت  ال�سنة،  اأو�سحتها  وقد 
عامة،  هداية  هو  اإمنا  والقراآن  الأمة،  ذلك  على  فدرجت  بكر.  اأبي  بنت  اأ�سماء 
وقد ترك تف�سيل كثري من الأحكام العملية اإىل اإر�ساد الر�سول   األ ترين اأن 
ال�سالة وال�سيام والزكاة واحلج، مل تف�سل اأحكامها يف القراآن تف�سياًل، وهي من 
والعملية.  القولية  ال�سنة  بينتها  واإمنا  م�سلم؟  يعرفه كل  الذي  املكان  الأهمية يف 
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فكذلك ما يجوز للمراأة ك�سفه من الأع�ساء قد ذكر جمماًل فبينت ال�سنة اأمره، 
فدرج امل�سلمون على ما كانت عليه احلال يف زمانه ، حتى اإذا راأى اأهل املدن 
منهم، حيث جنم قرن الف�ساد والف�سوق والع�سيان �سرورة النقاب �سدله ن�ساوؤهم، 

دفًعا لأذى نظرات الف�ساق وقطًعا لأل�سنة املاردين على ال�سالل.

اأما ترك حتديد ذلك للزمان، فاأنت ترين غري امل�سلمات اإىل اأي حد و�سلن 
من ك�سف الأع�ساء؟ يف حني اأن ذلك حمظور عليهن ديًنا.

واأما العقل ال�سليم فال يتيح اأن تك�سف املراأة غري وجهها وكفيها ب�سرط 
اأن ل يوؤدي ذلك اإىل ك�سف غريها. واأنت ترين اأن الت�ساهل بك�سفها قد اأدى اإىل 

الت�ساهل بك�سف غريها، كما هو م�ساهد باأم العني.

واأما اجِلِبلَّة فجبلة من توؤمن باهلل واليوم الآخر تاأبى عليها اأن تك�سف �سيًئا 
ترين،  واأنت  اأهله  وت�سرفني  ت�سرفينه  الذي  الزمان  والكفني يف هذا  الوجه  حتى 
املروءة  الدين و�سعف  وقلة احلياء ورقة  والفجور  الف�سق  فيه من  ما  وغريك يرى 

واتباع ال�سهوات، وغري ذلك من املنكرات اخلفيات والوا�سحات.

ال�سوء  نظرات  يدفع عنهن  الذي  النقاب  ن�ساوؤنا  اعتاد  فقد  العادة،  واأما 
ومقالة الفا�سقني. فاأي �ساأن لك فيهن، وهن ل ير�سني ما تدعيهن اإليه. فاإن كان 
اأيتها  فدعي،  �ساءت.  ما  فلتفعل  ال�سفور  يف  ترغب  من  الن�ساء  من  راأيك  على 
اأما  اإليه.  تدعون  عما  را�سيات  غري  فاإنهن  امل�سلمات،  واأن�سارك،  اأنت  الآن�سة 

النظرة الثالثة - يف النقاب، وهل هو م�سروع اأو ل؟
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ن�سمع  والأقدام. ومل  والأكف  الوجوه  تعودن ك�سف  فقد  والبدويات  القرويات 
فقيًها واحًدا اأنكر عليهن ذلك.

ر بقدرها. ولي�س اإىل ما تدعني اإليه �سرورة. واإمنا هي  واأما ال�سرورة َفُتَقدَّ
وتربيتها  خلقها  عليها  ياأباه  ميدان  يف  امل�سلمة  باملراأة  ج  الزَّ بها  يراد  منكرة  دعوة 

ودينها وجبلتها وعاداتها. ول �سرورة ت�سهل عليها ما تريدين.

وقالت يف )�س 218(

»اإن هذه الأع�ساء )تريد الوجه والكفني والقدمني( اأقل ما يلزم ظهوره 
من املراأة، ويو�سع يف الظهور بح�سب ال�سرورة والعادة«.

اأما ال�سرورة فقد �سلمنا بها؛ كالطبيب العدل الكرمي الأخالق، مثاًل وهي 
تقدر بقدرها. واأما العادة فهل �سر الأمة اإل العادات ال�سيئات. فاإن جرت العادة 

بك�سف غري ذلك فهل يباح للم�سلمة اأن ُتقدم عليه، اأيتها الآن�سة؟

اأباح  اهلل  لأن  والكفني  الوجه  ك�سف  اإىل  ترجع  اأن  امل�سلمة  اإىل  طلبت 
ثم  وال�ساعدين.  العنق  ك�سف  اإىل  فدعوتها  ذلك  يف  تو�سعت  ثم  ك�سفهما. 
واأنت  العادة على ك�سفه،  مما جتري  اإىل ك�سف غريها  تو�سعت يف ذلك فدعوتها 
تعلمني اأن العادة قد جرت بك�سف الأع�ساد والأكتاف والظهور وال�سدور و�سيء 
من النهود و�سيء من الأفخاذ. األ �ساء ما حتكمني. اأنت تبيحني هذا كله، كله مع 
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اأن م�ستندك يف جواز ك�سف الوجه والكفني حديث اأ�سماء بنت اأبي بكر الدال 
باأجلى بيان على اأنه ل يجوز ك�سف �سيء اإل الوجه والكفني واحلديث هو: »عن 
عائ�سة اأن اأ�سماء بنت اأبي بكر دخلت على ر�سول اهلل  وعليها ثياب رقاق، 
ُلح اأن  فاأعر�س عنها ر�سول اهلل  وقال: يا اأ�سماء اإذا بلغت املراأة املحي�س مل َي�سْ
ُيرى منها اإل هذا وهذا، واأ�سار اإىل وجهه وكفيه« رواه اأبو داود، وقال: هذا مر�سل 
خالد ابن دريك، و هو مل يدرك عائ�سة. فاحلديث �سريح يف اأنه ل يجوز ك�سف 
غري الوجه والكفني وبعبارة اأو�سح؛ ل يجوز للمراأة اإظهار ع�سو لغري حمرم اإل ما 
العنق والأذنني وال�سعر وال�ساعد والقدمني  يباح ك�سف  تظهره يف �سالتها، فال 

ول غريها مما تبيح ك�سفه الآن�سة »نظرية زين الدين« وتهون اأمره على امل�سلمات.

* * * * *
اأجمع اللغويون والفقهاء واملف�سرون وامل�سلمون والنا�س اأجمعون على اأن 
روؤو�س  واأن حدها من  ال�سغار  الأولد  اإن�سان حتى  يفهمه كل  ما  بالكف  املراد 
الأ�سابع اإىل مبداأ ال�ساعد اأما الآن�سة »نظرية زين الدين« وموؤلفو كتابها فيفهمون 

اأن ال�ساعد هو من الكف، ولذلك اأباحوا ك�سفه.

بارك اهلل يف علمهم - جاءهم هذا  الفهم؟   اأين جاءهم هذا  لننظر من 
الفهم العجيب الغريب من اأنهم ظنوا اأن الكوع هو املرفق ومل يدروا اأنه مو�سل 
الذراع والكف. فاإن كنت مل ت�سدق اأيها القارئ ما اأقول فهذا كالمهم الفائق يف 

معناه الرائق، )يف �س 237(.

النظرة الثالثة - يف النقاب، وهل هو م�سروع اأو ل؟
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»ول بد يل من املالحظة اأن الكف يف اللغة هي اليد اإىل الكوع. يقال: 
مد كفه لي�ساأله. وقيل: �سميت بذلك لأنها تكف الأذى عن البدن واأما قولهم: 
كف خم�سب )تعني خم�سبة، لأن الكف موؤنثة( فعلى معنى �ساعد خم�سب ويف 

جممع البحرين: حد الكف الكوع«.

اأ�سدقت اأنها ظنت اأن الكوع هو املرفق)1( كما يفهم العوام؟ فزعمت اأن 
ال�ساعد داخل يف حد الكف. ومع ذلك فهي تزعم اأنها اأعلم الولني والآخرين 
من العلماء والفقهاء واملف�سرين، واأن هوؤلء جاهلون جامدون وما كانوا يف تف�سري 
اآيات اهلل اإلَّ خمطئني ول ريب اأن كالمنا هذا موجه اإىل موؤلفي الكتاب اجلاهلني، 
اأجمعني.. لأنهم »ل يعرفون  الذين ل يفرقون بني الكوع واملرفق. غفر اهلل لهم 

كوعهم من بوعهم« كما يقول املثل العامي.

* * * * *
فهمت الآن�سة من قول بع�س العلماء: اأن ال�سوار مما ا�ْسُتْثِني من الزينة واأنه ُيباح 
اإظهاره. فهمت من ذلك اأنه يباح ك�سف ال�ساعد، حيث قالت )�س 224(: »ومبا 
اأن ال�سوار مما يظهر فال�ساعد ل ي�سرت«. بارك اهلل فيها. فهل مو�سع ال�سوار ال�ساعد 
اأيتها الآن�سة؟ اأم مو�سعه يف مكان ي�ستمل على ال�ساعد والكف حيث يلتقيان؟ 
واإن جاز ك�سف هذا املو�سع القليل من ال�ساعد فهل يجوز ك�سف ال�ساعد كله 

كما تريدين؟
* * * * *

)1(  املرفق هو منتهى ال�ساعد حيث يبتدئ الع�سد.
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وهو  �سعبة  بن  املغرية  عن  والن�سائي  الرتمذي  رواه  من حديث  فهمت 
اأنه حني خطب امراأة قال له ر�سول اهلل : اأنظرتها؟ قال: ل. قال: »انظر اليها 
اإليها  بالنظر  اإياه  اأَْمَره  اأن  احلديث  هذا  فهمت من  بينكما«  يوؤدم  اأن  اأحرى  فانه 
»فلو  قالت )�س 239(:  مطلًقا.  الوجه جائز  اأن ك�سف  على  دليل  النكاح  قبل 
كان الوجه عورة و�سفوره حمرًما اأكان من املمكن اأن ياأمر ر�سول اهلل  الرجل 
بالنظر اإىل املراأة قبل النكاح؟« نقول: قد اأجمع الفقهاء على اأن نظر الرجل اإىل 
من يريد الزواج بها جائز، بل مطلوب �سرًعا لهذا احلديث وحلديث رواه اأحمد يف 
م�سنده والطرباين يف الكبري عن اأبي حميد ال�ساعدي ، وهو »اإذا خطب اأحدكم 
املراأة فال جناح عليه اأن ينظر اإليها، اإذا كان اإمنا ينظر اإليها خلطبته، واإن كانت ل 
تعلم«، وحلديث رواه اأحمد يف م�سنده واحلاكم يف م�ستدركه والبيهقي يف �سننه 
عن حممد بن م�سلمة، وهو »اإذا األقى اهلل يف قلب امرئ خطبة امراأة فال باأ�س اأن 

ينظر اإليها«.

واإذا اأردنا البحث يف هذه الأحاديث يتجلى لنا اأن الإباحة خا�سة باأمر 
اأن رجاًل  اإذ ل يعقل  اأن ال�سفور مل يكن موجوًدا،  الزواج ل عامة، ويدلنا على 
يخطب امراأة �سافرة من ن�ساء �سافرات، ثم هو ل يراها ول يتحققها. واإمنا يدل على 
اأنها كانت منتقبة من ن�ساء منتقبات. اأو هو، على الأقل، يدل على اأن الختالط 
مل يكن لأنه غري جائز، واأنهم كانوا يغ�سون من اأب�سارهم فال يحققون النظر يف 
الن�ساء لأنه حمرم. لهذا اأمره الر�سول بالنظر اإليها قبل عقد النكاح، م�سرًيا اإىل 

النظرة الثالثة - يف النقاب، وهل هو م�سروع اأو ل؟
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اأن النظر لأجل النكاح جائز. هذا ما يفهم من احلديث فهًما ل مواربة فيه. وهذا 
ما يفهم من حديث الرتمذي والن�سائي وغريهما. ولكن موؤلفي كتاب »ال�سفور 
واحلجاب« ل يفهمون وحديث اأبي داود: »املُْحِرمة ل تنتقب ول تلب�س القفازين« 
دليل وا�سح على اأن النقاب كان يف زمنه  واإن مل يكن هذا احلديث دلياًل 

على وجوبه. واإمنا يدل على نهي املحرمة باحلج عن �سرت وجهها وكفيها.



النقاب  اأن  يزعمون  الذين  النا�س  هوؤلء  من  حجة  اأ�سعف  راأيت  ما 
اأكرب �سبب حلرمان املراأة من الرتقي والتهذب والتعلم. ونرى اليوم هذه الآن�سة 
قد زادت على باطل هوؤلء القوم، فقد حكمت حكًما جائًرا )كما يف ال�سفحة 
162 من كتاب ال�سفور واحلجاب(: »اإن املراأة املنتقبة ل تنجب ول تن�سئ اأولًدا 
حب�سوها وقيدوها و�سيقوا عليها وحرموها احلرية والنور. وكيف تنجب، اأو كيف 
حت�سن تربية اأولدها ومل تكن ابنة اأم منجبة؟ اإن اأمها كانت مثلها خاملة منتقبة، 
اأن  وندر  اهلل.  وخلق  الطبيعة  اأثر  فهي  فينا  جنابة من جنب  اأما  م�ستعبدة  خمدرة، 

يكون لالأم فيها يد«.

هذا كالم الآن�سة »نظرية زين الدين« اأو كالم من لفقوا لها هذا الباطل 
من القول. وكاأنها بقولها: »اأما جنابة من جنب فينا اإىل اإلخ« تريد اأن حت�سر نف�سها يف 
زمرة هوؤلء النجباء والنجيبات، لأن اأمها منتقبة اأي�ًسا. اإذ رمبا يعرت�س اأحد على 
هذه الآن�سة مدعًيا اأنها جنيبة مع اأن اأمها ممن ي�سدلن النقاب، فاأتت بهذه احلجة 
الواهية. وما اأظن اأحًدا يعرتف لها بالنجابة، فهي فتاة �ساذجة عادية تعلمت تعلًما 

النظرة الرابعة
يف اأن النقاب ل مينع ترقي املراأة
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الفتيات  من  اأترابها  من  واإن  الفتيات.  من  يح�سنه كثري  مما  �سيًئا  يعدو  ناق�ًسا ل 
ا وذكاًء وعقاًل واأثًرا �ساحًلا يف الأمة. واإن �ساءت  امل�سلمات من يفوقها علًما ورقيًّ
ا تخترب فيه معهن ليظهر احلق من الباطل،  فنحن م�ستعدون لأن نعقد جمل�ًسا علميًّ
م�ستوى  اإىل  يرفعها  نقابها مل  اأبيها  رفع  اأن  ذاك  اإذ  فيت�سح  ال�سمني  من  والغث 
واآثارهن  واأخالقهن  بعلمهن  الأمة  تفتخر  اللواتي  املنتقبات،  الفتيات  من  كثري 

ال�ساحلات.

وهي، ب�سلبها اأن يكون يف الأمة الإ�سالمية جنيبات لأن اأمهاتن مل يكن 
اإجناب لأن  فيها  اأن يكون  اأي�ًسا  الأمة  اأنهن منتقبات، قد �سلبت  ب�سبب  جنيبات 
اأمهاتهن منتقبات اأي�ًسا، وذلك ظاهر يف قولها: »ويجب اأن نعرف اأن روح الأمة 
وروح الرقي هو الأم. وهي ل تنجب ول تن�سئ اأولًدا حب�سوها وقيدوها و�سيقوا 
لأن  جنباء،  غري  اإًذا  وامل�سلمات  فامل�سلمون  اإلخ«  والنور..  احلرية  وحرموها  عليها 
اأمهاتهم غري جنيبات ب�سبب النقاب. فهم على راأيها حيوانات اأذكياء. ومن جنب 
منهم فاإمنا جنابته �ساذة، اأو فلتة من فلتات الطبيعة، بارك اهلل، اأيتها الآن�سة يف عقلك 
وجنابتك وذكائك. فاأنت فلتة من الطبيعة رمتنا بها الأقدار، لت�ستمنا وتغ�س منا، 

وت�سلبنا كل علم وتربية واأدب وجتعلنا نرعى مع الَهَمل)1(.

نقابها  اأن ترفع  الفتاة  بالعلم والرقي؟ هل يحجر على  اأية عالقة للنقاب 
بيوًتا  املدار�س  األي�ست  علومها؟  تتلقى  وهي  نقابها  ت�سدل  هل  مدر�ستها؟  يف 

)1(  الَهَمل: الإبل بال راٍع. )م(.
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هذه  وما  املغالطات؟  هذه  فما  بيوتهن؟  يف  يكن  كما  فيها  يكن  للفتيات  ثانية 
ال�سف�سطات؟ اأَلأَنها ت�سدل نقابها على وجهها يف طريقها اإىل املدر�سة غادية، ويف 
البيت رائحة يحكم عليها هذا احلكم اجلائر؟ ماذا ت�ستفيد من علم  اإىل  �سبيلها 
واأدب يف الطريق؟ وماذا يف الطريق اأيتها الآن�سة. من علوم من�سورة واآيات اآداب 
الف�سيلة  ويفت يف ع�سد  الأخالق،  وجه  ي�سوه  مما  كثري  اإل  فيها  م�سطورة؟ هل 
وي�سرف وجوه الفتيات وال�سيدات اإىل ما يجب �سرفها عنه؟ فكيف تزعمني اأن 

النقاب ل ينجب؟ واأن املنتقبة خاملة جامدة جاهلة، فاأنى ت�ستطيع اأن تنجب؟

لقد جنيت على امل�سلمني وامل�سلمات، و�سوهت بهذا الباطل وجه احلق. 
ا�ستعر�سي، يا هذه، امل�سلمني وامل�سلمات، وكلهم قد ولدتهم ن�ساء منتقبات، فهل 

ا وغرية ووطنية؟ هم اأقل من غريهم ذكاًء وفطنة واأخالًقا وعلًما ورقيًّ

اإنك تريدين اأن حتمي املراأة امل�سلمة وتدافعي عنها بالطعن فيها ويف اأبنائها 
وبناتها وو�سفهم بكل منق�سة ورذيلة.

اأمنا،  حب�سنا  اأننا  من  كتابك،  موؤلفو  زعمه  اأو  زعمت،  ما  �سحيح  هل 
وقيدناها، و�سيقنا عليها وحرمناها النور، وا�ستعبدناها. لذلك مل تكن جنيبة، فلم 
تلد جنيًبا؟ غفر اهلل لك... يا ن�سرية املراأة امل�سلمة ب�ستمها ون�سبتها اإىل كل منق�سة، 

ون�سبة كل منق�سة اإليها، وهي من كل ذلك براء.

النظرة الرابعة - يف اأن النقاب ل مينع ترقي املراأة
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كان  اأن  بعد  دام�س،  فيه يف ظالم  زمان طويل كان  ال�سرق  م�سى على 
م�سدر النور واملدنية. ثم نه�س يف منت�سف القرن املا�سي، بعد اأن �سعر باحلاجة 
على  حمافًظا  واملدنية،  العلم  معارج  يف  ف�سيًئا  �سيًئا  يرتقى  واأخذ  النهو�س،  اإىل 
اإذا  املراأة. حتى  نه�سة  الرجل  نهو�س  الفا�سلة. وقد �سبق  واآدابه  القومية  اأخالقه 
اأيقن اأن نهو�سه منفرًدا ل يبلغه الغاية التي يتوخاها عمل على ترقية املراأة بتعليمها 
وتربيتها فاأخذت جتاريه يف هذا امل�سمار ح�سب ا�ستعدادها واأهليتها، وهي ل تزال 
�سائرة بقدم ثابتة غري اأنها ل تنفك تعرف من نف�سها اأنها امراأة واأنها ل تتمكن يوًما 
اأن ت�ستفيد من علمها وترقيها ا�ستفادة  اأن تكون رجاًل. لذلك انح�سر همها يف 
حقيقية فوجهت عنايتها اإىل منزلها واأولدها فكانت ربة البيت و�سيدة العائلة ومل 
َيُحْل)1(  نقاب امل�سلمة دون بلوغها هذه الغاية الطّيبة، لأن النقاب ل ت�سعه على 

وجهها اإل يف الطريق، اأو يف ح�سرة الأجانب.

اأعداءه  واإن  والإجناب  والرقي  بالعلم  ارتباط  اأدنى  له  لي�س  فالنقاب 
وراء  من  يرجون  اإنهم  هذا.  من  اأبعد  اإىل  يرمي  اأكرثهم  اأن  غري  ذلك،  ليعلمون 
متزيقه اأن يكون �سبًبا لالختالط املحرم عقاًل و�سرًعا، واأن ي�سهل للمراأة امل�سلمة 
اأن تخرج من دارها متى �ساءت واأَيّن �ساءت، �سواء اأكان خلروجها �سرورة ومنفعة 
�سحيحتان اأم مل يكن. وهذا وا�سح يف كل �سفحة من �سفحات كتاب »ال�سفور 

واحلجاب« الذي اجتمع على تاأليفه امل�ستاأجرون واملتطوعون والد�سا�سون.

)1(  َيُحْل: مينع. )م(.
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ولي�ست  بال�سريفة،  لي�ست  هوؤلء،  بها  يقوم  التي  النقاب،  رفع  فكرة 
بالطاهرة ولي�ست باخلال�سة من ال�سوائب. لذلك نرى الطعن يف الإ�سالم يف مقام 
اإىل احلق، واحلط من مقام  امل�سلمني بحجة دعوتهم  الدفاع عنه، وت�سويه �سمعة 
�سبيل  وثلبها كل ف�سيلة، يف  نقي�سة  والنعي عليها وو�سفها بكل  امل�سلمة،  املراأة 
املوؤلفني  اأولئك  �سنيع  لها، وكل ذلك من  والتوجع  عليها  والبكاء  لها،  الرحمة 
الد�سا�سني. ولي�س لهذه الآن�سة يد فيه اإل الر�سا عنه. ورمبا مل يكن لأبيها جرة 
قلم، اإل ال�سكوت على هذا الباطل، والإغ�ساء على هذا الفرتاء. ويغلب على 
الظن اأنها واأباها مل يتنبها لهذه الد�سائ�س ومل ي�سعرا بهذه اخلبائث. فاإن زعما غري 
ذلك فقد ا�سرتكا يف هذا الإفك. وغم�سا اأيديهما يف دماء املظلومني واملظلومات 
ثا اأقالمهما يف اختالق الباطل على دين الإ�سالم.  من امل�سلمني وامل�سلمات، ولوَّ
وما نظنهما ير�سيان ذلك لأن الكتاب، كما يظهر ملن اأنعم النظر فيه، لي�س عليه 
م�سحة من ح�سن النية، واإمنا هو قليل من الد�سم يف كثري من ال�سم، لذلك اأدعو 
كل من يعروه ريب فيما اأقول اإىل قراءته والإمعان يف ق�ساياه واأ�ساليبه اخلداعة، 

ليت�سح له كل ما اأقول.

اأجل، لي�س النقاب مق�سوًدا لذاته، واإمنا هو و�سيلة ملا بعده. لأن التهاون 
تريد ك�سف  الآن�سة  )وح�سرة  والكفني  الوجه  اإىل ك�سف غري  يدعو  الأمر  بهذا 
العنق وال�ساعدين اأي�ًسا وكذا غريها اإن جرت العادة على ك�سفه، كما �سرحت 

بذلك يف كتابها(.

النظرة الرابعة - يف اأن النقاب ل مينع ترقي املراأة
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فاإن زعمت اأن القت�سار على الوجه والكفني، وهما ما يجوز ك�سفه �سرًعا، 
اأمر متي�سر، فنقول لك: اإن هذا اأمر داٍع اإىل ما ذكرنا واإن ك�سف الوجه واليدين 
جائز �سرًعا اإن اأُمنت الفتنة، ومل يجرَّ وراءه مف�سدة، والفتنة غري ماأمونة، ملا ن�ساهده 
من اأعمال الف�ساق الكثري عددهم متى راأوا امراأة راقهم جمالها وفتنتهم زينتها. 
وُهنَّ  والكفني،  الوجه  غري  بك�سف  ال�سافرات  اأكرث  لت�ساهل  م�ساهدة  واملف�سدة 
فال  ونحوها.  وال�سدور  وال�سواعد  والعنق  الراأ�س  بتغطية  �سريعتهن  ماأمورات يف 
يجوز لنا، وقد راأينا ما راأينا، اأن نطّر�س)1( على اآثار غرينا، ومن راأى العربة يف غريه 
فليعترب. واأول الغيث قطر ومعظم النار من م�ست�سغر ال�سرر. واخلمار من الكاأ�س 
الأوىل واحلرب اأولها الكالم، فال يريد امل�سلمون اأن ي�سيبهم ما اأ�ساب غريهم من 

اأبناء الوطن وهم له كارهون.

الت�ساهل،  هذا  امل�سلمني  غري  من  ت�ساهلوا  من  اأن  الآن�سة،  اأيتها  اأََترْين، 
عليها  لغا�سبون  اإنهم  الكعبة  ورب  امل�ستنكرة؟  احلالة  هذه  عن  اليوم  را�سون 
قد  اأنهم  غري  للحق.  وغ�سًبا  نف�س  وعزة  ونخوة  اإباء  مَلِْثَلنا  واإنهم  لها.  م�ستنكرون 
خدعتهم زخارف املدنية فا�ستمعوا لدعاتها، وغرتهم تزاويق اأوربة املبهرجة فاأجابوا 
نداءها. ولو ا�ستطاعوا دفع التيار، بعد اأن خا�سوا فيه، لفعلوا ولكنهم غلبوا على 
اأمرهم. ول بد اأنهم راجعون يف حافرتهم رويًدا رويًدا، فاإن نت�ساهل كما ت�ساهلوا 
وقعنا يف �سر مما وقعوا فيه. وتدهورنا يف واد من ال�سر اأعمق من واديهم ذلك اأنهم 

)1(  نطّر�س: منحو. )م(.
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تدريًجا،  املحنظلة  الكاأ�س  األفوا هذه  وقد  ف�سيًئا،  �سيًئا  اإليه  ما و�سلوا  اإىل  و�سلوا 
لأنهم كانوا يتجرعونها رويًدا رويًدا ناظرين اإىل املا�سي واإلينا. اأما نحن فرييد هوؤلء 
امل�سلمة  تزج  اأن  فالختالط،  ال�سفور  اإىل  ودعوتها  امل�سلمة  املراأة  بفتنة  القائمون 
بنف�سها دفعة واحدة يف بحر من الظلمات، وهي مل تاألف ال�سباحة يف �سح�ساح)1( 

من هذه احلياة التي يدعونها اإليها.

اأتظنني، اأيتها الآن�سة، اأن امل�سلم، بعد اأن يبيح للم�سلمة ما تريدين، ي�ستطيع 
اأن يكبح جماحها، اأو يعود بها اإىل حمجة ال�سواب واحلق والهدى؟ لو كان يف 
ا�ستطاعته ذلك ل�ستطاع كثري منا اأن يرجعوا بن�سائهم اإىل الأخذ باأدب امللب�س 
وطرح ما ل ير�ساه اهلل ور�سوله من زينة واأزياء يخرجن فيها. بل لو ا�ستطاعوا ذلك 
ل�ستطاع غري امل�سلم من بني عمنا اأن يرجع باأهله يف احلافرة)2( اإىل لبا�س ير�سى 
عنه دينه واأخالقه، بعد اأن راأى تهور املراأة يف الأزياء والعادات التي تاأباها تربيته، 
ول تر�سى عنها قوميته ودينه. فاإن عود املروءة والإباء وعزة النف�س مل يزل فيه، 
ا رطيًبا. ولكنها احلرية الوا�سعة داعية اإىل كل هذه ال�سرور. كما مل يزل فينا، غ�سًّ

ن�سمع النعي على ما و�سلت اليه املراأة من التهور، والإزراء على ما بلغه 
الرجال من ف�ساد الأخالق ن�سمع هذا ممن ذاقوا مرارة هذه احلياة ثم نرى بع�س 
اإىل ك�سر القيود، ومتزيق  امل�سلمني وامل�سلمات - وهم قليل واحلمد هلل - ي�سعى 

)1(  �سح�ساح: ماء قليل. )م(.
)2(  يف احلافرة: يف اأول الأمر ومبتدئه. )م(.

النظرة الرابعة - يف اأن النقاب ل مينع ترقي املراأة
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�سيء.  بالأوربيني يف كل  والت�سبه  بالن�ساء،  الرجال  اختالط  اإىل  ويدعو  البنود، 
ومنهم من يدعو اإىل ما وراء ذلك من الإباحة والف�ساد. واأكرث الداعني اإىل هذه 
ال�سرور قد طارت احلمية العربية من نفو�سهم، وذابت املروءة الوطنية يف �سدورهم، 
اأغرا�سهم  ليتمكنوا من  اإىل ما يدعون  اإمنا يدعو  قلوبهم فهم  الوجدان يف  وتبخر 
اخلبيثة، واإ�سباع اأهوائهم ال�سالة. واأكرث هوؤلء من غري املتزوجني. ولو �سهلت لهم 
اأ�سباب الزواج لأبوا، لأن منهم من يعد الزواج عبًئا ثقياًل يحول بينه وبني التنقل 
يف لذائذ اأهوائه ومنهم من ل يثق بفتيات هذا الع�سر، قيا�ًسا على بع�س فتيات 
اأو �سيدات اأغراهن اأمثاله من ف�سدة الأخالق الذين يبذلون كل ما يف و�سعهم 
الأمارة  ونفو�سهم  الباطلة،  �سهواتهم  غليل  باإرواء  طمًعا  املراأة،  اأخالق  لإف�ساد 

بال�سوء. قلل اهلل من اأمثالهم وخل�س الأمة ن�ساءها ورجالها من �سرورهم.

* * * * *
نقلت جريدة »الإقبال« عن جريدة »العتدال« مقاًل لل�سيد »فوؤاد �سعب« 
ان، ملوؤه احلكمة والرزانة والروية، �سادًرا عن نف�س اأبية حرة  الأديب امل�سيحي الفنَّ

يقودها احلق اإىل الهدى، فلم مَتِْل مع الهوى.

ونحن ننقل اإىل قراء كتابنا بع�س هذا املقال النفي�س قال:

من  حتريرك  ويريدون  احلجاب،  اأ�سرية  واأنك  مظلومة،  اأنك  »يزعمون 
اأ�سرك«.

ا راقية وزوجة �ساحلة«. »يزعمون اأن احلجاب مينعك من اأن تكوين اأمًّ
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»ا�سفري، ولت�سفر جاراتك. وليبحث العامل بعدئٍذ عن عالج يخفف من 
امل�ساكل العائلية والزوجية«.

ا�سفري... ولكن مهاًل... قبل اأن حتكمي على حجابك بالهجران والنفي 
حاكميه، وقابلي بني ح�سناته و�سيئاته، لأن من اللوؤم اأن يتنا�سى الإن�سان ح�سنات 
جمة ويقا�سي على �سيئة... قابلي، وزين، وانظري اأية الكفتني ترجح، ثم احكمي 
فاإن قلت اأن ل حجاب لغري امل�سلمات، واأنهن راتعات يف بحبوحة من احلرية التي 
ل متنع كونهن اأديبات وحم�سنات، فال َتُغّرنك الظواهر، ول تخاليهن اأ�سعد منك 
ا، لأن الختالط اجلن�سي يقود حتًما اإىل تبادل العواطف. وما زالت الغرية  حظًّ
غريزية يف احليوان الإن�ساين. فغري امل�سلمة تر�سف يف حجب معنوية حبذا دونها 
حجابك املادي. فكم وكم من فتاة مهذبة اإذا اأن�س منها ذووها عطًفا على �سخ�س، 

اأو منه عليها، ورمبا كانت حت�سبه اأًخا، ويعتربها اأخًتا حجبوها عنه وعن الن�سيم.

نَِّك الظواهر، ول حت�سدي غري امل�سلمة اإذا راأيتها �سافرة �سائرة اإىل  »ل َتُغرَّ
مها يف املجتمعات اإىل اأ�سدقائه و�سديقاته.  جنب زوجها، متكئة على ذراعه، ُيَقدِّ
حتى اإذا عادا اإىل منزلهما وقف اأمامها وقفة قا�ٍس يحاكمها على نظرة، اأو ابت�سامة، 
اأو كلمة وجهتها اإىل زيد اأو عمرو. ورمبا حاكمها اأي�ًسا على ما مل تفعل؛ كاأن يقول 
لها مثاًل: اإن فالنًا اأطال فيك التحديق فمن اأين يعرفك؟ ل �سك اأن له بك معرفة 
اأو عالقة �سابقة اإلخ مما يحمل الزوجة على معاملته باملثل، اأو مقابلته بفظ الكالم، 

النظرة الرابعة - يف اأن النقاب ل مينع ترقي املراأة
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قمًعا  ت�سكت ول جتيب  وقد  والتنافر.  اخل�سام  فيقع  املجروحة  نف�سها  لعزة  اإيثاًرا 
للجدال، فيعترب �سكوتها اعرتاًفا وت�سديًقا لظنونه.«.

»فاإذا كان هذا �ساأن التي ن�ساأت وترعرعت، واأمها قبلها، يف هذا املعرتك، 
ّم؟  فما يكون �ساأنك اأنت اإذا انتقلت فجاأة من عزلتك وراء حجابك اإىل هذا اخِل�سَ
اأبيِت اإل ال�سري ف�سريي ولكن رويدك... تب�سري  ومع هذا فالطريق اأمامك فاإن 
حي ب�سرك من اأول الطريق اإىل اآخرها، واإنها  قبل اأن تخطي اخلطوة الأوىل. �َسرِّ
بحرابه  لَي�ْسَتْهِدَفِك  هذا  اأي�ًسا،  جن�سك  وبنات  باملر�ساد،  لك  والرجل  �ساقة 
و�سهامه، وتلك لتناِزَعك مركزك. فهل جتدين اأن يف اإمكانك ال�سري اإىل املنتهى؟ 
اإىل  ال�سري  اإمكانك  يف  فهل  والو�سايات.  والنميمة  للعذل)1(  ُمَعّر�سة  �ستكونني 

املنتهى؟ ...لأن التقهقر بعد ذلك يخرج عن حد اإمكانك.« اهـ

)1(  العذل: اللوم. )م(.



من اأنعم النظر يف كتاب »ال�سفور واحلجاب« َيَر اأن من اأّلفوه با�سم هذه 
الفتاة ال�ساذجة ل يق�سدون من وراء ذلك اإل طعن الإ�سالم يف �سميمه، واحَلطَّ 
من كرامة امل�سلمني وامل�سلمات، والنعي عليهم با�سم الدفاع عن الإ�سالم واملراأة 
امل�سلمة. وقد تكرر منهم هذا الإيذاء ال�سريح يف موا�سع كثرية من هذا الكتاب. 
حيوانًا  وجعلوها  خلق  وف�ساد  جهل  من  نقي�سة  بكل  املنتقبة  املراأة  و�سفوا  فقد 
اأعجم حمبو�ًسا يف قف�س ل يدري من هذه احلياة �سيًئا اإل ما تتمتع به العجماوات 
البيوت، فهي ل تخرج  اأن امل�سلمني �سجنوها يف ظلمات  املحبو�سات. وحكموا 
منها اإل اإىل القرب وو�سفوا امل�سلمني من جراء هذا الأمر، الذي اختلقوه عليهم 
اختالًقا، باأنهم اأهل خ�سونة وجفاء طبع وجفاف خلق، واإنهم ظلمة باغون عادون 
 )145 )�س  يف  ذكروه  ما  ذلك  �سبب  وجعلوا  عاطفة.  ول  لهم  �سعور  ل  واأنهم 
اهلل  غفر  فكاأنهم   ( املناظرة  اآداب  يراعي  ل  الذي  ُمناِظرهم  ذمهم  معر�س  يف 
وال�ستائم  بال�سباب  اأفعموه  الذي  هذا  كتابهم  املناظرة يف  اآداب  راعوا  لهم...قد 
والطعن الفاح�س يف امل�سلمني وامل�سلمات وعلماء الإ�سالم من فقهاء ومف�سرين 

وحمدثني!( 

النظرة اخلام�سة
يف م�ساألة اختالط اجلن�سني
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قالوا:

اإل الأدب املكت�سب  ».... لأن جفاء اخللق وخ�سونة الطبع ل يدمثهما 
من اجتماع اجلن�سني، ول تلطفه اإل �سواعر املراأة احل�سا�سة املوؤثرة، بل هو نتيجة 
ف�ساد قلب ل يطهره اإل اأ�سعة نف�سها املطهرة. واأن العامل يف جفاء خلقه وف�ساد 

قلبه وبذاءة ل�سانه هو النقاب احلائل بينه وبني اأ�سباب �سالحه«.

و�سفوا امل�سلمني بكل ذلك من وراء �ستار الذم للمناِظر الذي ل يراعي 
اآداب املناظرة. وهم يعلمون اأن كل امل�سلمني يف املدن واحلوا�سر تنتقب ن�ساوؤهم، 
واأنهم حمرومون من نعمة الختالط. ومن كان حمروًما من هذه النعمة املباركة 
فهو )على زعمهم( خ�سن الطبع، جايف اخللق، غليظ ال�سعور، لأنه حمروم من اأن 
تلطفه �سواعر املراأة احل�سا�سة املوؤثرة، ولأن ف�ساد قلبه قد �سرب دونه ودون اأ�سعة 
نف�سها املطهرة بحجاب. ل فرق بني من يعرف اآداب املناظرة منهم ومن ل يعرفها، 
لأنهم �سواء يف البعد من هذه النعم اجلليلة. اإن مثل هذا الد�س ل يخفى علينا، 

ْفِهمي موؤلفي كتابك الد�سا�سني. اأيتها الآن�سة املهذبة. َفاأَ

اأدب،  وقلة  طوية  و�سوء  طعًنا دل على خبث  امل�سلمة  املراأة  لقد طعنت 
واأنها تفعل حتته كل  لها،  اإهانة  النقاب  اأن  حيث زعمِت يف موا�سع من كتابك 
ه يف وجهك ووجه من اأَلَّفوا لك هذا الكتاب  منق�سة. اإن هذا حكم ل يطاق، َيُردُّ

كل م�سلم وم�سلمة.



7171

يا هذه، هذه اأ�سرتك كلها منتقبة، حتى اأمك. فهل كان لأمك ب�سبب 
ن على كالمك، ونقول  نقابها �سيء من هذه النقائ�س؟ فاإن قلت: كال، فنحن ُنوؤمِّ
اإنه حق . ونقول: اإن امل�سلمات هن على هذه ال�ساكلة. ومن �سذت منهن - وقليل 
هن ال�ساذات - فلي�س نقابها �سبب �سذوذها وكذلك من �سذت من ال�سافرات، 
ام. واخللق  الَقوَّ واإمنا هو ف�ساد الرتبية وت�ساهل  مل يكن �سفورها �سبب �سذوذها. 
ال�سحيح والرتبية الفا�سلة هما اأ�سا�س عفاف املراأة والرجل. غري اأنه، ول يرتاب 
عاقل يف ذلك، قد يكون الختالط واإظهار املحا�سن من دواعي الف�ساد وا�سرت�سال 
اجلن�سني فيما ل ير�ساه ال�سرف، ول يقر عليه الآباء، واإن ك�سر القيود يقلل من 

هينمة الراعي على من يرعاه ويحوطه وي�سدد خطواته.

اإن اإباحة الختالط يف كل اأمة دعت اإىل تو�سيع اخلرق، وزيادة البذخ، 
ه الرق�س، وركوب املراأة راأ�سها مبيحة لنف�سها حرية  ورمت الأمة بف�ساد كبري �َسرُّ
يبق  اأن مل  الأمر  بلغ  ومفا�سده، حتى  واأنواعه  اأ�سكاله  الجتماع على اختالف 

لكثري من القيمني اأدنى ولية على اأهله.

الأعظم«  »امل�سلح  الآن�سة  اأيتها  ت�سمينه  الذي  كمال«،  »م�سطفى  هذا 
وتطرين مبادئه الجتماعية احلرة ونهو�سه، قد اأباح لالأمة الرتكية - وال�سحيح اأنه 
اأوجب عليها على غري ر�ًسا منها - اأن ترفع نقاب ن�سائها واأن تعي�س عي�سة اأوربية 
حم�سة. فقذف بهذه الأمة امل�سكينة من عايل عفتها وكرامتها واإبائها اإىل ح�سي�س 
الت�سفل والف�ساد، حتى ف�سدت، يف قليل من الزمان، اأخالق فريق غري قليل من 

النظرة اخلام�سة - يف م�ساألة اختالط اجلن�سني
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الأمرا�س  فيهم  وانت�سرت  بنابلهم،  هوؤلء  حابل  واختلط  ورجالها،  ن�سائها  الأمة 
اأيتها  ذلك،  تنكرين  اأظنك  ول  جهاتهم  جميع  من  الف�ساد  وغمرهم  والأوبئة، 
تنكرين  اإنك  نعم  الفو�سى اخللقية.  الآن�سة، لأن جرائدهم قد �سجت من هذه 
اإباحته الختالط  اأن  ن�سيت  الرق�س، وعددت ذلك هفوة منه. وقد  اإباحة  عليه 
هي التي دعت اإىل اإباحة الرق�س، لأنه من لوازمها واأذيالها. ول ريب اأن اإباحة 
ارتياد املالهي وامل�سارح والأ�سواق وغريها، كل  الختالط، وال�سماح للمراأة يف 
ذلك داٍع لإطالق العنان يف هذا امليدان، وو�سيلة للرق�س وغريه من اأنواع النقائ�س 
التي تاأباها النفو�س الأبية. ول ينكر ذلك اإل من �َسِفه نف�سه، وَعِدم ر�سده وح�سه.

األ َتَرْين اأن الرتك قد ندموا على هذه الإباحة، واأخذوا ي�سعون للتخل�س 
منها قبل ا�ستحكام حلقاتها. ف�سيقوا من نظامها، وخففوا من ُغْلوائها. ول بد اأنهم 
ذلك  على  ت�ساعدهم  ل  الأجيال  كونتها  التي  تربيتهم  لأن  احلق،  اإىل  راجعون 
املراأة  نفع  وحتبني  الآخر،  واليوم  باهلل  توؤمنني  كنت  اإن  الآن�سة  اأيتها  اهلل،  فاتقي 

و�سعادة املجتمع الإ�سالمي وال�سرقي. 

اإن دعاة الختالط وحرية املراأة ل ينكرون اأن من وراء ذلك بع�س الف�ساد 
غري اأنهم يعتقدون اأن ف�ساًدا مثله يغتفر يف �سبيل الإ�سالح على زعمهم.

)وهو  املو�سوع  هذا  يف  البلد  هذا  يف  املراأة  اأن�سار  من  كبري  اإىل  حتدثت 
�سديق يل قدمي اأحبه واأعتقد فيه الإخال�س وعفاف النف�س و�سرف اخللق، وهو 
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كهل م�سيحي من رجال بريوت املعروفني( فقال: اإين ل اأنكر ما يجره الختالط 
من  الرجال  الن�ساء  الن�ساء وخما�سرة  الرجال  تاأبط  من  يكون  وما  املفا�سد،  من 
د الفتيان بالفتيات يف املتنـّزهات من ثلم الأخالق،  �سر النتائج، وما ين�ساأ عن َتَفرُّ
غري اأن ذلك ل يكون اإل بن�سبة ع�سرة اإىل مئة، وذلك مغفور يف جنب ما ينتجه 
ما  �سلمنا  لو  له:  فقلت  وترقيتهما.  اجلن�سني  نفو�س  تكميل  من  الختالط  هذا 
تقول من اأمر هذه الن�سبة فال ن�سلم ما تّدعي من هذه الفوائد. واإن �سلمنا بها فاإن 
درء املف�سدة مقدم على جلب امل�سلحة. األ ترى اأن هذه الع�سرة من املئة تكون 
اأهون من جريان  الف�ساد  �سريان  واإن  املجتمع؟  املوبوءة يف ج�سم هذا  كاجلراثيم 
ال�سالح. واإن مف�سدة واحدة لتنت�سر يف الأمة يف زمان ق�سري، يف حني اأن امل�سلحة 
ل تنت�سر اإل يف وقت طويل، بعد تعب �سديد، واإن يف الإمكان ترقية اجلن�سني عن 
غري هذه الطريق املحفوفة باملخاطر، اململوءة بالعرثات، املفرو�سة بالأ�سواك. املوؤدية 

اإىل وخيم العواقب. فلم ُيِحْر جوابًا.

النية.  و�سالمة  وال�ستقامة  والعفاف  املروءة  فيه  اأعتقد  هذا كالم رجل 
فكيف بك اإذا حتدثت اإىل اأن�سارها ممن هم َف�َسَدة الأخالق، �سغار الأحالم، ل 
هم لهم اإل اأن يتحدثوا اإىل فالنة اجلميلة، وعنها، وي�سايروا فالنة الر�سيقة القوام، 
الروح.  اخلفيفة  فالنة  الكالم  بلني  ويطفوا  العينني،  ال�ساحرة  فالنة  ويخا�سروا 
لفًتا  ثيابهم،  اأوقاتهم بهند�سة �سعورهم، وتنعيم خدودهم، وهندمة  وهم ي�سيعون 
يب مو�سعون، ويف  لأب�سار الفتيات وال�سيدات. ثم هم بعد ذلك اإىل موا�سع الرِّ
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حمال اللهو حاّلون، ويف م�سارح الرق�س �سارحون، واإىل مواطن الدعارة والف�سوق 
يت�سابقون.

اإن فريًقا غري قليل ممن يرفعون عقريتهم بن�سرة املراأة هم من هوؤلء الذين 
يرجون من اإطالق حرية املراأة اإطالًقا غري م�سروع اإ�سباع اأهوائهم، واإرواء �سهواتهم.

ثم اإن كثرًيا من هوؤلء لي�سوا باملتزوجني. وقد راأينا بع�سهم قد غري راأيه 
بعد اأن تزوج، فكان من املت�سلبني النافرين من اإباحة حرية الختالط، لأنه اأعلم 

النا�س مبا وراءه من املفا�سد واملوابق، فخافوا بعد اأن تزوجوا اأن تلتهمهم النار.

واإذا رغبت اإىل اأكرث من مل يتزوج منهم اأن يتزوج نَِفَر من كالمك قائاًل: 
واأي �سرورة  تعلم؟  ما  وفتياته  فتيانه  اأمر  تعلم من  واأنت  الع�سر،  اأاأتزوج يف هذا 
تدعوين اإىل هذا العبء الثقيل، واأنا ُمْفَلٌت من كل قيد؟ ومن كانت له اأ�سجار 

احلديقة فمن الغنب اأن يقيد نف�سه بواحدة منها!

هذا كالم اأكرث هوؤلء الذين يزعمون اأنهم يحبون املراأة، واأنهم اأن�سارها، 
عون، ظلًما وبهتانًا وعدوانًا  والعاملون على رفع �ساأنها واإعطائها حقوقها. ثم اإنهم يدَّ
على احلق، اأن من يريد اأن تكون للمراأة حرية م�سروعة تتفق مع الأخالق الطيبة، 
لها،  اهلل  خلقها  التي  ووظائفها  ا�ستعدادها  مع  وتتم�سى  الدين،  روح  مع  وتلتئم 
يّدعون اأن هوؤلء الأخيار اأعداء املراأة ومبغ�سوها والواقفون عرثة يف �سبيل ترقيها 
اإل اجلميالت ول  اإن من ل يحب  اإن هذا لبهتان عظيم اللهم  ونهو�سها، اللهم 
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يحرتم اإل اجلميالت، ول يوؤان�س اإل اجلميالت، ول يجال�س اإل اجلميالت، ول 
يدافع عن املراأة اإل ليكون دفاعه اأُحبولة)1( لأهوائه، لهو عدوها الذي يريد الق�ساء 
عليها واإف�سادها واإخراجها من بيتها اإىل ما ل تر�ساه الف�سيلة ول ُيِقرُّ عليه الدين، 

ول تر�ساه الأخالق الكرمية.

حرية  على  النا�س  ئني  جُتَرِّ لذلك  كثرًيا،  خمدوعة  الآن�سة،  اأيتها  اأراك، 
)�س  يف  قولك  منها  كتابك.  من  كثرية  موا�سع  يف  اأمره،  نني  وتهوِّ الختالط، 

:)145

»هل تخافون يا �سادتي خوًرا يف نفو�سكم ومروءتكم واآدابكم اإىل هذا احلد 
النا�س؟...  اأ�سرف  اأننا  ندعي  ونحن  ال�سريفة،  الجتماعات  هذه  مثل  فتجتنب 
النف�س  لن�سرة  الأّمارة  اأنف�سنا  على  الأكرب  اجلهاد  نعلن  اأن  بنا  الأحرى  كان  اإنه 

املر�سية.«.

الكالم  واإن  العقل.  حمك  على  تثبت  ل  الآن�سة،  اأيتها  العواطف،  اإن 
اأمر  يف  تهوين  اأن  قبل  فا�سعي،  احلقيقة  نار  على  عر�س  اإذا  ليذوب  ال�سعري 
الختالط واإطالق احلريات، اأن يجاهد النا�س نفو�سهم الأمارة جهاًدا �سحيًحا، 
الأعلى، وكانوا مالئكة  باملالأ  فالتحقوا  �سوائب احليوانية،  اإذا خل�ست من  حتى 
يتنازعهم  نا�ًسا  يزالون  والنا�س ل  اأما  اإليه.  ما تدعني  اأبراًرا، هان  اأنبياء  اأو  اأطهاًرا 

)1(  اأُحبولة: م�سيدة. )م(.
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اأهواوؤهم،  اأمرهم  عامال النف�س الأمارة والنف�س اللوامة، وكثري منهم غلبت على 
فال بد من و�سائل ت�ستن�سر بها النف�س امللكية على النف�س ال�سيطانية، ول يكون 

ذلك اإل بقطع اأ�سباب مناها، و�سد منافذ هواها.

اإنك ملغرورة اأيتها الآن�سة، كل الغرور، فقد زين لك الباطل هذا التزويق 
الغافلني  ل�سيد  اأحبولة  والن�ساء  الرجال  من  الَف�َسَقة  يتخذه  الذي  الكالم،  من 
اخلداعة،  الأ�ساليب  من  الفقاقيع  هذه  مبثل  ل�ستهوائهم  وو�سيلة  والغافالت، 

ي�ستدرجونهم بها من حيث ل يعلمون.

واأن  باملكاره،  اأن اجلنة حمفوفة  يعلم من خدعوك،  لتعلمني، كما  واإنك 
النار حمفوفة بال�سهوات، واأن احلال كما قال املتنبي:

من  لأ�سعب  الرتقي  واإن  يت�سفل.  َمَلك  ل  يرتقى،  حيوان  الإن�سان  اإن 
الت�سوب والت�سفل. واإن الإن�سان لأهون عليه اأن يرجع اإىل حيوانيته، اإذا غلبت 
اأ�سبابها، من اأن يتابع �سريه يف ترقيه. اإل اإذا اأردنا املكابرة وقلب احلقائق، اتباًعا 
األفوا  لالأهواء الفا�سدة وال�سهوات الباطلة. فحرام واألف حرام عليك وعلى من 
كتابك وعلى كل من يرى راأيكم، ويذهب مذهبكم، اأن تخدعوا املراأة مبثل هذه 

الأ�ساليب الرباقة اخلداعة من الكالم.

ْد ْلُم ِمْن �ِسَيِم النُُّفو�س، َفاإِْن َتِ ـْــــــِلُموالظُّ َيظ ل  ٍة  َفِلِعلَّ ـــــة  ِعفَّ َذا 
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لالإباحة  ميال  فهو  اإن�سانيته،  حيوانيته  َتْغِلب  هذه،  يا  الإن�سان،  يزل  مل 
الذين  وملة،  اأمة  وقليل يف كل  والتقيُّد.  احلظر  اإىل  ميله  اأكرث من  القيود  وك�سر 
الدين  حمي  »احلاج  املرحوم  قال  الأعلى.  باملالأ  فلحقوا  حيوانيتهم،  من  جتردوا 
بيهم« للمرحوم »فخري نامي بك«: »مِلَ ل ت�سلي؟« فقال: »اإين مل اأتعود ذلك« 
فقال له: »لو �سليت ع�سرين يوًما لتعودتها، فال ت�ستطيع بعد ذلك تركها« فاأجابه: 

»لو تركت اأنت ال�سالة ثالثة اأيام متواليات لألفت تركها، فال تعود اإليها!«.

* * * * *
قال موؤلفو كتاب »ال�سفور واحلجاب« يف )�س 151(:

»ل يجوز لنا اأن ندعي اأن ن�ساءنا املحجبات بزيهن احلا�سر اخلالب اأكرث 
الراهبات  من  والفتنة  التربج  عن  ا  زيًّ واأبعد  نفو�ًسا،  واأعّف  اأدبًا،  واأكمل  �سرًفا 

ال�سوافر اللواتي انقطعن عن الرجال، ول قوام عليهن يف هذه احلياة«.

ِع اأحد من امل�سلمني وامل�سلمات هذه الدعوى وي�سهد اهلل  يا هذه مل َيدَّ
ات احرتاًما يق�سر عنه الو�سف، ويعرفون لهن اأياديهن  اأنهم يحرتمون هوؤلء الربَّ

على الإن�سانية.

اإن �سربك املثل لهوؤلء املطهرات من الراهبات، لأن �سفورهن مل مينعهن 
املثل بهن  اإن �سربك  املحافظة على كرمي الأخالق واجلهاد يف عمل اخلري،  من 
ات قد انتحني يف حياتهن ناحية من الرب والتقوى  يف غري حمله، لأن هوؤلء الربَّ
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جعلتهن املثل الأعلى. فهن بعيدات عن الأ�سرار من الرجال والن�ساء. وقد فر�س 
املجتمعات  ال�سالح حتول دونهن ودون هذه  والعمل  التقوى  اأعمال من  عليهن 
الرهبانية ل جُتيز لهن اخلروج  اأن قوانني  الفا�سدة، ف�ساًل على  الفا�سقة واملالهي 
ة. وقد ُمِنْعن اأن يزورهن اإل اأقرب  من مقاطنهن اإل ل�سرورة قاهرة، اأو حاجة ما�سَّ

ام عليهن كما تزعمني. قريب. فل�سن بال قوَّ

اأخالق  مثل  يف  الن�ساء  وكل  الرجال  كل  يكون  اأن  نتمنى  اأننا  على 
الفا�سالت العفات. ثم نقول بعد ذلك للن�ساء، م�سلمات  الراهبات ال�ساحلات 
املالئكة  اأزياء هوؤلء  يقرب من  �سافرات يف زي  اأو غري م�سلمات: اخرجن  كنَّ 
الأطهار، خال من الزينة والبهرجة، ل تبدين زينتكن، ول تتربجن تربج اجلاهلية 
احلا�سرة، ول ُتِلنَّ القول، ول تخ�سعن به، كيال يطمع الذي يف قلبه مر�س، )وما 

اأكرث مر�سى القلوب( وقلن قوًل معروًفا.

* * * * *
ما  َتَري  الرومانية  الدولة  تاريخ  على  �سادقة  نظرة  اأر�سلي  الآن�سة،  اأيتها 
كانت عليه من العظمة، اأيام كانت املراأة تعمل كامراأة، وقد حظر عليها الختالط 
بالرجال، وفر�س عليها اأن حتتجب عن عيونهم اإذا خرجت من بيتها، ثم ارجعي 
الب�سر اإليها ثانية، يوم اأباحت للمراأة الختالط وح�سور جمال�س الأن�س والطرب 
بداأ  قد  الرومانية  اململكة  َعمَّ  الذي  الف�ساد  اأن  َتَرْي  الب�سر  ارجعي  واملالهي. 
اأن  اأن كان �سبًبا يف ا�سمحالل تلك اململكة. على  اإىل  �سغرًيا، ثم ما زال ينمو 
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َفَجَرَفُهم،  التيار بعد ا�ستداده، فلم يفلحوا،  اأن يقفوا يف وجه هذا  اأرادوا  العقالء 
وذهب بالطائع من اأمتهم والعا�سي.

ملا ا�ستعلت بني الرومانيني نار الثورة التي يق�سد بها ن�سخ القانون الذي 
بالفل�سفة  ال�سهري  الروماين  قام )كاتون( ذلك  للن�ساء بذخهن وتربجهن،  يحدد 
واحلكمة و�سعة العقل بني جمهور الرومانيني يف القرن الثاين قبل امليالد وخطب 
قومه نا�سًحا لهم: اأن ل يك�سروا هذا الباب، واأنذرهم �سوء مغبة هذا العمل اأن 
اأقدموا عليه، فلم يقبلوا ن�سيحته. فكان من تهورهم وطي�سهم اأن ق�سوا على دولتهم 

ومدنيتهم. 

قالت دائرة معارف القرن التا�سع ع�سر الإفرن�سية:

»ولكن مل َي�ُسد هذا احلب اجلنوين للرتف بالن�سبة اإىل الن�ساء اإل يف عهد 
الإمرباطورية. اأما يف الأيام الأوىل للجمهورية فقد كانت املراأة مالزمة بيتها تغزل فيه 
ال�سوف. ولكن البذخ ت�سرب اإىل »رومة« �سيًئا ف�سيًئا، حتى قام »كاتون« ينذر باخلطر 

الذي �َسَيْلَتِهم كل �سيء. وبعد ذلك بقليل مل يقف البذخ والرتف عند حد.«

وقالت دائرة املعارف هذه:

»نعم، اإنَّا ل�سنا اأول من لحظ هذا الأثر ال�سيئ الذي يحدثه حب الن�ساء 
للزينة يوًما فيوًما على اأخالقنا. فاإن اأ�سهر كتابنا مل يهملوا ال�ستغال بهذا املو�سوع 
الكبري. وكثري من اأقا�سي�سنا التي قوبلت بال�ستح�سان العام قد و�سفت بطريقة 
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والتربج.  بالتزين  اجلنوين  ال�سغف  العائالت  على  يجره  الذي  اخلراب  موؤثرة 
فكيف النجاة من هذا الداء الذي يقر�س مدنيتنا احلا�سرة، ويهدد بع�سنا ب�سقوط 

ا. واإن �سئت فقل بانحطاط ل دواء له.« اهـ �سريع جدًّ

ورجالهم،  ن�ساوؤهم  اأوربة  عقالء  منه  ي�سكو  ما  اإن  الآن�سة،  اأيتها  اأجل، 
قليلة  اأو �سفهاء، وفئة  امل�سلمني خمدوعني  قليلة من  فئة  اليوم  اإليه  هو ما ت�سعى 
�سه بع�س الرجال ممن ل يهمهم اإل  من امل�سلمات خمدوعات بتزاويق كالم ُيَرقِّ
ل  اأنهم  الإ�سالمية  الأمة  �سباب  من  الف�سقة  بع�س  راأى  فقد  اأنف�سهم.  �سهوات 
يتمكنون من الختالط باملجتمعات ال�سافرة كما يريدون، لأن هذه املجتمعات ل 
ت�سمح لهم اأن يح�سروها لأنهم ل ي�سمحون لن�سائهم مبثل ذلك، فقاموا يخدعون 

ن�ساء هذه الأمة، ويزينون لها ال�سفور والختالط، ليت�سنى لهم ما يريدون.

ديارنا،  يف  املراأة  حالة  اليه  و�سلت  ما  الآن�سة،  اأيتها  تنكرين،  اأظنك  ما 
التزين  اأو غري م�سلمة، من البذخ والإ�سراف، واإ�ساعة الوقت يف  م�سلمة كانت 
وارتياد الأ�سواق وامل�سارح ودور ال�سور املتحركة - على ما فيها من بع�س التمثيل 
ة. وهل ذلك اإل اأثر من اآثار �سعف الوازع الديني  الذي ل تر�ساه النفو�س الأبيَّ
واخللقي يف نفو�س الرجال والن�ساء مًعا. والذنب يف ذلك على الرجال ثم على 

الن�ساء.

باأكمل  متزينة  م�سلمة،  غري  اأو  كانت  م�سلمة  املراأة،  تتربج  اأن  ك  اأَي�ُسرُّ
زينتها، متنقلة يف الأ�سواق والأحياء واملتنزهات وامل�سارح. ت�سخ�س اإليها اأب�سار 
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الف�ساق من الرجال، يغمزونها ويلمزونها، ويتبعونها النظرة الفا�سقة تتلوها النظرة 
اخلبيثة، والكلمة اجلافة تتبعها اأختها، مرتمنني بنغمات الغرام، وفا�سق الكالم. اإن 
ع عندما ن�سمع اأمثال  كنت ل ت�سمعني ذلك، فاعلمي اأنه واقع، واأن قلوبنا لتتمزَّ

هذه النعرات من الكالم.

األ ترين  اأ�سنع واأفظع.  هذا ما يكون يف ال�سوارع، وما يكون يف املخازن 
اإن كانت  اإل للمراأة اجلميلة، وتزيد ب�سا�ستهم  اأ�سحابها ل يه�سون  اأن كثرًيا من 
متربجة متزينة متعطرة، ثم بعد ذهابها يبحث امل�ستخدمون يف ح�سنها وجمالها، 
واعتدال قدها، واأن�سها ولني كالمها، وقد راأينا باأم العني كل ذلك، و�سمعنا باآذاننا 

كل هذه الكلمات اجلافة الدالة على قلة الذوق، و�سوء الأخالق، وفقد الرتبية.

اأح�سرت، اأيتها الآن�سة، املجتمعات املختلطة، وخ�سو�ًسا الراق�سة منها؟ 
اأراأيت كيف اأن الرجل ل يختار لرق�سه وحديثه اإل اجلميالت؟ وكيف اأن املراأة 

ل يروقها اإل ال�ساب اجلميل؟

حما�سن  و�سف  عن  هم،  ما  وكثري  الرجال،  من  الف�ساق  يقوله  ما  اأ�سمعت 
ا وقر يف قلوبهم من ال�سرور والن�سوة يف رق�سهم مع فالنة، وجنواهم مع فالنة؟ الن�ساء، وعمَّ

�سمعت  وقد  ذلك.  مثل  على  الفتيات  جتراأت  اأن  بلة  الطني  زاد  لقد 
اإحداهن تقول لأبيها ومن حوله: »األي�س جمياًل هذا الفتى الذي كنت اأراق�سه؟« 

ة. فقال لها: »اإنه جلميل!« ولكنني قراأت يف وجهة اآيتي المتعا�س والُغ�سَّ

النظرة اخلام�سة - يف م�ساألة اختالط اجلن�سني
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ك بعد هذا كله اأن تدعي املراأة امل�سلمة اإىل هتك نقابها، واأن تزيني  اأَي�ُسرُّ
النور  ترى  اأن  �سبيل  يف  واأولدها  بيتها  ترك  عليها  تهوين  واأن  الختالط،  لها 
وت�ستن�سق الهواء. فهل الهواء والنور حمجوبان عنها بنقابها...وهي ل تنتقب اإل 
يف طريقها يوم تخرج من دارها لزيارة اأو تنزه �سريف م�سروع؟ لقد جنيت عظيًما، 

وارتكبت اإثًما مبيًنا.

ذكر »علي ال�سهيدي« يف كتابة »اأم الدنيا« حكاية عن مفت�س اإنكليزي، 
خال�ستها: اأن هذا املفت�س �سافر يف مركب من مراكب النيل )وهو امل�سمى عند 
امل�سريني بالذهبية( وكان له كامت اأ�سرار من امل�سريني. وكانت عائلة هذا املفت�س 
ل تظهر فوق الذهبية ول يراها اأحد. فا�ستغرب كامت اأ�سراره ذلك، و�ساأله عن �سر 
هذا الأمر، فقال املفت�س: اإين اأعلم اأين واأهلي وذوي قرابتي من الغربيني املح�س، 
فتختلط  بالدنا،  عادات  للمراأة، كما هي  املطلقة  احلرية  اإعطاء  على  �سائر  وكلهم 
بالرجال اأنى �ساءت و�ساء م�ساحبوها. ولكنني بحثت كثرًيا فلم اأوافق على هذه 
ملا يف ذلك من  منعها من الختالط،  ا�ستح�سنت  بل  الدرجة.  اإىل هذه  احلرية 
الطريقة  هذه  اتبعت  قد  جتدين  ولهذا  التجارب.  حققتها  التي  العديدة  الفوائد 

املحمودة، فمن راآين ظن اأين م�سلم. ونعمت هذه الطريقة يف الإ�سالم.

* * * * *
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ذكرت، اأيتها الآن�سة يف )�س 118 - 119( اللعبة املقنعة، ت�ستدلني بها 
على �سرورة رفع النقاب فقلت:

كيفما  معروف  الوجه  �سافر  وهو  املراأة،  على  اًما  قوَّ الرجل  يكون  »كيف 
�سار، ت�سهل عليها مراقبته. واأما هي فمنقبة بنقاب ل يخرتقه نظره، في�سعب عليه 
اأن يراقبها. بل ل ي�ستطيع اإىل ذلك �سبياًل...وعلى هذه ال�سورة ل يكون قواًما 
عليها. بل قوامة عليه. واإن لنا مثاًل ما يحدث يف املرافع والألعاب واملراق�س املقنعة، 
حيث يتقنع الرجال والن�ساء، ويخلع بع�سهم عذار احلياء، فقد متثل ف�سول يندى 
تاأثًرا. هناك الرجال مقنعون،  ال�سريفة  النفو�س  لها جبني الأبيِّ خجاًل، وترجتف 
والن�ساء مقنعات. والقناع ي�سمى ذئًبا. فقد يختل عامل احلياء اإىل حد اأن تبدر 
من الأب اأو من الأخ بادرة خفة نحو ابنته اأو نحو اأخته اأو من هاتني نحو هذين. 

ثم ينك�سف الغطاء وتعرف الوجوه! اأقول هذا ول اأزيد«.

تريدين اأن تثبتي بهذا اأن النقاب الذي تنتقب به املراأة امل�سلمة داٍع اإىل 
مثل هذه الأمور املخجلة، حيث ي�سرت�سل الرجل واملراأة يف هواهما واأغرا�سهما 
هذا  ملثل  يتقنعون  هوؤلء  اأن  العظيم.  الفارق  مع  قيا�ًسا  فكانت حجتك  ال�سافلة 
من  ت�ستحي  العني  تعود  فال  احل�سمة،  وَيْدفنوا  احلياء،  ليواروا  الفا�سق  الغر�س 
العني، كما يقولون. وتلك حتتجب عن اأعني الف�ساق، كيال ي�سيبها اأذى نظراتهم 
وكلماتهم. وفرق عظيم بني من يحتجب لغر�س �سريف، ومن يحتجب لغر�س 
دينء. فاإن اأردت بهذا القيا�س الفا�سد اأن املراأة قد تفعل حتت النقاب ما ل تفعله 

النظرة اخلام�سة - يف م�ساألة اختالط اجلن�سني
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لو كانت �سافرة، نَُقل كما قلنا من قبل اأن الفا�سدة منتقبة كانت اأو غري منتقبة ل 
يحول دون اأهوائها حائل، واإن �سلمنا مبا تقولني فال�ساذ ل يعترب قاعدة عامة. ولو 

�سفرت هوؤلء الفا�سقات لكان املجال اأمامهن اأكرث انف�ساًحا.

ا على اأن  على اأن يف اللعبة املقنعة التي ذكرتها، اأيتها الآن�سة، دلياًل لنا قويًّ
الختالط ل يجوز، واأن اللتجاء يف جتويزه اإىل العفة وال�سمري واجلهاد الأكرب، اإمنا 
اع فاأنت تعلمني اأن من يقوم مبثل هذه الألعاب املخجلة،  هو تزويق من الكالم خدَّ
اأكرثهم ممن يزعمون وتزعمني اأنهم مهذبون متخلقون بطيب اخلالل، كيف ل وهم 
اأوربيون متمدنون؟ فهم ل مينعهم من - ك�سر مزراب العني، كما يقال - اإل خوف 
الرقيب، حتى اإذا ما خال بع�سهم ببع�س خلعوا عذار احلياء، واأباحوا يف ال�سر ما 

يحرمونه يف اجلهر. األي�س الأمر كذلك اأيتها الآن�سة؟



نث ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   تعاىل:  قوله  تف�سري  وفيها 
ہہ  ہ      ھ  ھ  ھھ  ے  ے  ۓ  ۓڭ   ڭ  ڭ  

ڭ  ۇۇ  ۆ     ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ    مث  ]الن�ساء/ 32[.

* * * * *
متزيق  من  اإليه  يدعون  ما  فوق  واحلجاب«،  »ال�سفور  كتاب  موؤلفو  يريد 
اجلهاد  معرتك  يف  امل�سلمة  باملراأة  يقذفوا  اأن  اجلن�سني،  اختالط  واإباحة  النقاب 
فهم  نف�سها،  على  اإل  اأمر حياتها  تتكل يف  واأن ل  بعرق جبينها،  رزقها  لك�سب 
لتكت�سب  وتربيتهن،  اأولدها  وتدع  به،  والعناية  بيتها  ترتك  اأن  لها  نون  ُيَح�سِّ
اأطالوا يف  وقد  واأهلها.  الدار  �سعادة  وت�سيع  البيتية،  بها حياتها  تخ�سر  دريهمات 

هذا املو�سوع من ذلك قولهم يف )�س 152(:

الراهبات  الفئتني:  بني  وقابلوا  الرجال،  �سادتي  يا  هذا  اإىل كل  »انظروا 
ال�سوافر، والن�ساء املحجبات، اللواتي حرمن القّوامني، تروا هوؤلء، وقد عجزن عن 
ك�سب قوتهن، يتزاحمن على اأبواب املحاكم ال�سرعية ودوائر التنفيذ منك�سرات 

النظرة ال�ساد�سة
يف عمل املراأة خارج بيتها
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ي�ستهي  وبع�سهن  اجلوع،  غائلة  تقيهن  نفقة  ي�ساألن  النفو�س،  ذليالت  القلوب، 
الرغيف. واأولئك )الراهبات( يطعمن الفقراء واليتامى. اأفال يخ�سى الرجل اأن 
تتبذل املراأة التي ل معني لها اإذا عجزت وقد منعها احلجاب، عن ك�سب رزقها 
احلالل؟... فهيئوا الن�ساء للك�سب احلالل لي�ستغنني به، ول يحتجن اإىل غريه«.

من اأنباك، اأيتها الآن�سة، اأن املحاكم ال�سرعية ودور التنفيذ يزدحم على 
يرى  يكاد  ل  اإذ  امل�ستكرهة.  مبالغاتك  لإحدى  اإنها  املنتقبات.  الن�ساء  اأبوابها 
ال�سرعية  املحاكم  اإىل  يختلفن  اللواتي  هوؤلء  واأكرث  القليل.  اإل  منهن  الإن�سان 
ودور التنفيذ من الطبقة ال�سافلة املنحطة، التي ل تخلو منها اأمة، والتي ل تراعي 
واإمنا  القوامني.  بخاليات من  ول�سن  والطالق.  الزواج  اأمر  ال�سرعية يف  الأحكام 

يلجاأن اإىل املحاكم لطلب حق مهت�سم. 

املحاكم  اأبواب  على  يزدحمن  اأوروبة  يف  الن�ساء  اأن  هذه،  يا  تن�سي،  ل 
هي  ما  وكثري  عليها،  يختلفون  التي  الأمور  يف  اأزواجهن  وبني  بينهن  للف�سل 
واأكرثها تافه ي�سحك منه ال�سرقي اإِن ي�سمع به. ومع ذلك فهوؤلء الن�ساء ي�ستغلن 

ويكت�سنب. فلم مينعهن ك�سبهن عن طلب حقوقهن من اأزواجهن يف املحاكم.

ثم اإنك ل تزالني تطعنني املراأة امل�سلمة كلما �سنحت لك الفر�سة. واإل 
فما معنى قولك: »فهيئوا الن�ساء للك�سب احلالل لي�ستغنني به، ول يحتجن اإىل 
غريه«. اأي رزق غريه تعنني؟ اأترين اأنها اإن �سفرت وكانت فا�سدة اخللق متتنع من 
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هذا الرزق؟ وهل امتنع من هن على �ساكلتها من ال�سوافر يف اأوربة وغريها عن 
ك�سب هذا الرزق، وهن �سافرات ي�ستطعن العمل لك�سب الرزق احلالل؟

على اأن النقاب ل يحول دون الك�سب احلالل، اإذا عملت املراأة يف بيتها، 
وتربية  للتعليم  �ساحلة  كانت  اإن  املدار�س  يف  اأو  الن�ساء،  من  كثري  �ساأن  هو  كما 
النا�سئات والنا�سئني، اأو يف دور ال�سناعات الن�سائية، التي تكون اأعمالها متنا�سبة 
مع حالة املراأة وقوتها وا�ستعدادها. فان مل تكن هذه الدور موجودة وجب عليك 
وعلى اأمثالك من القائمات والقائمني بهذه ال�سجة اإيجادها، اإن كنتم حتبون املراأة 
كما تزعمون، ل اأن تزجوا بها يف معرتك الوظائف والأعمال التجارية وال�سناعية 

التي ل تنا�سب قوتها واأهليتها.

وقالوا يف )�س 154(:

»اأفال يجب عليكم اأن تهيئوا الن�ساء منذ ال�سغر لحتمال كوارث الدهر 
اأو ملقاومتها اإذا نزلت بهن من بعدكم، والدهر ذو ِغري)1(. وهل ت�ستطيع الأ�سرية 
املحجبة اأن جتاري احلرة ال�سافرة يف ك�سب عي�سها امل�سروع، وحفظ كونها والوقوف 
يف و جه الفقر املروع...اأفال يخ�سى عليها اأن تقع يف �سر حال ل تر�سى بها نفو�س 

الرجال؟«.

)1(  ِغرَي: تغري يف الأحوال. )م(.

النظرة ال�ساد�سة - يف عمل املراأة خارج بيتها
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لعمل  ينفعها،  ما  املدر�سة  تتعلم يف  وهي  الفتاة،  توؤهل  اأن  ينبغي  اأجل 
ل  وا�ستعدادها  قوتها  على  جَتْني  ل  التي  النافعة  الأعمال  من  اأنوثتها  ينا�سب 
�سحتها  على  بذلك  فجنت  الرجال،  بها  زاحمت  التي  الغربية  املراأة  لأعمال 
واأنوثتها وما خلقت لأجله، بل على �سرفها وعفافها اأحيانًا. فينبغي اأن تتعلم الفتاة 
ل  عليه  القائم  كان  اإن  بيتها،  به  تعني  ماًل  بها  تك�سب  مزاجها،  توافق  �سناعة 

ي�ستطيع كفايته، وتدخره حلني احلاجة، اإن كان يف غنى عنه.

اإل اأن الرجل امل�سلم، بل الرجل العربي، بل الرجل ال�سرقي، مهما كانت 
اأن يحوط املراأة  حالته واأخالقه، ليعلم اأن من الواجب عليه �سرًعا وعقاًل وعادة 
التي تلزمه نفقتها والقيام عليها ورعايتها، ويتعهدها مبا حتتاج اإليه من نفقة متنعها 
يوؤدي  الذي  بالعمال،  املنزلية، والختالط  والأعمال غري  املعامل  تتبذل يف  اأن 
يرعاها  عليها  قوام  امراأة ل  نرى  نكاد  ول  اأخالقها)1(.  ثلم  اإىل  الأوقات  اأكرث  يف 
ويحوطها. فاإن وجد منهن من ل عائل لها راأيت الإباء يق�سي على بع�س اأقربائها 
اأن ياأتي بها اإىل منزله، اأو يفر�س لها نفقة تقوم بها وباأولدها. فاإن مل جتد املراأة من 
يقوم بها ول ما تعمله يف بيتها فقد اأباحت لها ال�سريعة الإ�سالمية اأن تعمل خارج 

بيتها ل�سد حاجاتها امل�سروعة.

»ل  الن�سائية:  خطبه  اإحدى  يف  بيهم«  »جميل  الن�سائي  الفا�سل  قال 
من  كثرًيا  ولكن  كال،  واملعامل.  الأ�سواق  الرجل يف  ملزاحمة  املراأة  اإعداد  اأريد 

)1(  ثلم أخالقها: الطعن يف أخالقها. )م(.
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راأ�س  وللغنية  للفقرية مورًدا  املراأة يف خدرها، فتكون  تزاولها  اأن  الأعمال ت�سلح 
اإذا خرجت للعمل خارج  املراأة  اهـ. هذا كالم معقول، لأن  مال حني احلاجة« 
بيتها وزاحمت الرجال اأ�ساعت اأنوثتها ومميزاتها، فال تكون بعد ذلك امراأة، ول 

ت�ستطيع اأن تكون رجاًل.

* * * * *
الك�سب  مقام  يف  واحلجاب«  »ال�سفور  كتاب  موؤلفو  ح�سر  فقد  وبعد 

ے   ھ  ھ   ھ   نثہ       تعاىل:  قوله  للمعي�سة  والعمل 
اكت�ساب  هو  بالكت�ساب  املراد  اأن  ظانني   ]32 ]الن�ساء/  مث    ۓ   ۓ   ے  
املال من العمل. وهذه اإحدى جهالتهم التي حتملهم على تف�سري اآي الكتاب 
املبني مبا ي�ستهون، كما فهموا هاتني اجلملتني من الآية الكرمية، من غري اأن يلتفتوا 
اأيها  نف�سها، ليفهموا معناهما. فارجع  اإىل ما بعدهما من الآية  اإىل ما قبلهما ول 
القارئ الكرمي اإىل ن�س الآية الكرمية يف اأول هذه النظرة، يتحقق لديك اأن املراد 
بالكت�ساب هو ما يعمله كل فريق من الأعمال اخلا�سة به. فلكل عمله الذي اأهله 
اهلل له، وله ن�سيبه من الأجر عليه، فن�سيب اأحدهما من اخلري على عمله، اإمنا هو 
بقدر اكت�سابه واجتهاده يف عمل ما ت�ساعده عليه فطرته، فالأجر اإمنا هو على كيفية 
العمل، ل على كميته. وقد خ�س اهلل كالًّ بعمل ف�سله به على الآخر. وباجتماع 
هذين العملني يكون التكامل الجتماعي، وذلك يف ان�سراف كل فريق اإىل �ساأنه 
الذي ي�سره اهلل له. فال يجوز اأن يتمنى اأحدهما ما هو خا�س بالآخر، لأن فطرته 

النظرة ال�ساد�سة - يف عمل املراأة خارج بيتها
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التي فطره اهلل عليها ل ت�ساعده على ذلك. هذا معنى قوله تعاىل: نث ں  ڻ  
ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہہ  ہ      ھ  ھ  ھھ  ے  
ٴۇ    ۈ   ۈ   ۆ   ۆ      ۇۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓڭ    ۓ   ے  
نثڭ   بقوله:  اأمرهم  ثم  ذلك،  يتمنوا  اأن  نهاهم   ،]32 ]الن�ساء/  ۋمث  
التي�سري  الفريقني  من  واحد  كل  ي�ساأله  اأن   ]32 ]الن�ساء/  ۇمث  ڭ   ڭ  
والقوة والإعانة على ما ناطه به من الأعمال، وهياأه له بفطرته من الكت�ساب، ل 

اأن يتمنى كل فريق ما خ�س اهلل به الفريق الآخر.

ثم َبنيَّ تعاىل اأن ما خ�س به كل فريق من الأعمال تابع للحكمة الأزلية، 
التي ق�ست باأن يتميز اأحدهما عن الآخر باأعمال خا�سة به، لتنتظم اأحوال املجتمع 
الإن�ساين، فقال: نث ۆ     ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋمث   ]الن�ساء/ 32[ فهو 
ه مبا هو م�ستعد له من الأعمال فطرة.  عليم بفطرة كل فريق واأهليته وا�ستعداده، َفَخ�سَّ
وهذه احلال لي�ست خا�سة بالنوع الإن�ساين، بل هي عامة �ساملة لكل حيوان. فقد 
ق�ست حكمته �سبحانه اأن يتميز ذكور احليوان الأعجم عن اإناثه واإناثه عن ذكوره، 

كل بح�سب ما فطر عليه.

ولتو�سيح هذا املقام ن�سيف اإىل ما ذكرنا ما قاله �سيخنا الأ�ستاذ الإمام 
)ال�سيخ حممد عبده  وجزاه عن الإ�سالم وامل�سلمني خرًيا( يف تف�سري هذه 
املنار يف  نقله عنه العالمة »ال�سيد حممد ر�سيد ر�سا« �ساحب جملة  الآية، كما 

اجلزء اخلام�س من تف�سريه )�س 57 - 58( قال �سيخنا رحمه اهلل:
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ا  خا�سًّ كان  فما  اأعماًل،  والن�ساء  الرجال  من  كالًّ  كلف  تعاىل  اهلل  »اإن 
ا بالن�ساء  بالرجال فلهم ن�سيب من اأجره ل ي�ساركهم فيه الن�ساء، وما كان خا�سًّ
فلهن ن�سيب من اأجره ل ي�ساركهن فيه الرجال. ولي�س لأحدهما اأن يتمنى ما 
اأن  يتمنوا  الرجال مل  اأن  للفريقني مع  ا  بالآخر. وجعل اخلطاب عامًّ هو خمت�س 
يكونوا ن�ساء، ول اأن يعملوا عمل الن�ساء، وهو الولدة وتربية الأولد وغري ذلك 
مما هو معروف، واإمنا كان الن�ساء هن اللواتي متنني عمل الرجال. واأي عمل متنني؟ 
متنني اأخ�س اأعمال الرجولية وهو حماية الذمار والدفاع عن احلق بالقوة)1( ففي 
ل�سعفهن  والرحمة  للراأفة  مو�سع  وهن  بهن.  ف  وَتَلطُّ بالن�ساء  عناية  التعبري  هذا 
واإخال�سهن فيما متنني. واحلكمة يف ذلك اأن ل يظهر ذلك التمني النا�سئ عن 
ا. و�سببه  الن�ساء جدًّ فاإّن متني مثل هذا العمل غريب من  ال�سريفة،  امللية  احلياة 
اأن الأمة يف عنفوان حياتها يكون الن�ساء والأطفال فيها م�سرتكني مع الرجال يف 
هذه احلياة ويف اآثارها. واإنها لت�سري فيها �سريانًا عجيًبا. ومن عرف تاريخ الإ�سالم 

)1(  ذكر العلماء )كما يف تف�سري البي�ساوي والزخم�سري واملنار وغريها( يف �سبب نزول الآية ثالث روايات كلها ي�سح 
اأن يكون �سبًبا )اإحداها( عن جماهد، قال: قالت اأم �سلمة: يا ر�سول اهلل، تغزو الرجال ول نغزو واإمنا لنا ن�سف 
املرياث )والثانية( عن عكرمة: اأن الن�ساء �ساألن اجلهاد فقلن: وددنا اأن اهلل جعل لنا الغزو فن�سيب من الأجر ما 
ي�سيب الرجال )والثالثة( عن قتادة وال�سدي قال: ملا نزل قوله تعاىل: »للرجل مثل حظ الأنثيني« قال الرجال: اإنا 
لرنجو اأن ُنف�سل على الن�ساء بح�سناتنا كما ف�سلنا عليهن يف املرياث، فيكون اأجرنا على ال�سعف من اأجر الن�ساء 
وقالت الن�ساء: اإنا لرنجو اأن يكون الوزر علينا ن�سف ما على الرجال يف الآخرة، كما لنا املرياث على الن�سف من 
ن�سيبهم يف الدنيا وقد اختار الأ�ستاذ الإمام الرواية الثانية على ما يظهر. وكل واحدة من الروايات ي�سح اأن يكون 
�سبًبا كما قدمنا. ورمبا اجتمعت هذه الأ�سباب كلها قبل نزولها وما ذلك ببعيد؛ لأن الآية يف عمومها حتتمل كل 

ذلك واأكرث من ذلك.

النظرة ال�ساد�سة - يف عمل املراأة خارج بيتها
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ونه�سة العرب به و�سرية النبي  واملوؤمنني به يف زمنه، َيَر اأن الن�ساء كن ي�سرن 
تلك    النبي  ويبايعن  ياأتني  كن  فقد  عمل،  وكل  منقبة  كل  يف  الرجال  مع 
معهم  ينفرن  وكن  الرجال،  يبايعه  كما  املمتحنة«،  »�سورة  يف  املذكورة  املبايعة 
اإذا نفروا للقتال، يخدمن اجلرحى، وياأتني غري ذلك من الأعمال. فاأراد اهلل اأن 
يخت�س الن�ساء باأعمال البيوت والرجال بالأعمال ال�ساقة التي يف خارجها ليتقن 

كل منهما عمله، ويقوم به كما يجب مع الإخال�س له« اهـ.

ولهذه الآية الكرمية ارتباط وثيق بالآية )34( من هذه ال�سورة، وهي قوله 
يف  تف�سريها  و�سياأتي   .]34 ]الن�ساء/  ٻمث  تعاىل:نث ٱ  ٻ  ٻ  

»النظرة الثامنة«.

فاأنت ترين اأيتها الآن�سة، اأنه لي�س املراد بن�سيب كل من الرجل واملراأة 
مما يكت�سبه هو املال الذي يجنيه من �سجر الك�سب والعمل للمعي�سة، كما فهم 
موؤلفو كتابك، لعدم التفاتهم اإىل �سدر الآية وعجزها، واإمنا املراد به ن�سيب كل 
واحد منهما من عمله الذي يقدمه لنف�سه واأمته، ذلك العمل الذي خ�سه اهلل 
على غري  ُيْقِدم  اأن  منهما  كالًّ  نهى  ولذا  عليها.  فطره  التي  لفطرته  املنا�سب  به، 
كتابك  وموؤلفو  واأنت  وفطرته.  مزاجه  تخالف  التي  الأعمال  من  له  ا�ستعد  ما 
على  املراأة  بتحري�س  خلقه،  يف  و�سننه  اهلل  حكم  تخالفوا  اأن  تريدون  واأن�ساركم 
مباراة الرجل يف اأعماله اخلا�سة. والقذف بها يف معرتك ل تقوى عليه فطرتها، ول 
يقف يف وجه تياره ا�ستعدادها. على اأن املراأة اإذا اعتدت على الرجل يف اأعماله 
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وزاحمته فيما هو من �ساأنه، انثنى عن العطف عليها وحياطتها ورعايتها وكفايتها، 
لأنها ت�سري رجاًل مثله. وبذلك تفقد �سعادة احلياة البيتية، وي�سيع معنى الزوجية، 
وتت�ساوى الرجولة والأنوثة. ول ريب اأن ذلك من اأكرب الدواعي لتقليل الن�سل 
ال�سرعي الطاهر، وبذلك تف�سد البيوت، وت�سيع الأعراق، بف�ساد الأخالق. وهو 
العامل الأ�سد اأثًرا يف نفرة الرجل واملراأة من الزواج امل�سروع، لأنه يهون على كل 
منهما اأمر البهيمية، بعد فقد �سعادة احلياة الزوجية. وهذا اأمر وا�سح للعيان، ل 
يحتاج اإىل اأكرث من هذا البيان. فا�ساأيل عن هذا الأمم التي ت�ساهل فيها الرجال 
لك�سب  الرجل،  على  املراأة  فيها  فاْعَتَدت  وكفايتهن،  ورعايتهن  الن�ساء  بحقوق 
كونها،  »وحفظ  جوعها،  ي�سبع  ما  وقطف  عوزها  ي�سد  ما  وجني  باأودها،  يقوم  ما 

والوقوف يف وجه الفقر املروع«.

اإن ن�ساء الأمم ال�سوافر، يف غري ديارنا، اإمنا خرجت عن فطرتها، واحتملت 
ومل  املراأة،  يحرتموا  هناك مل  الرجال  من  كثرًيا  لأن  معي�ستها،  �سبيل  العناء يف 
ل�سان  على  به  اهلل  اأمر  الذي  حقها  يف  يرعوها  ومل  الرحمة،  بعني  اإليها  ينظروا 
اأنبيائه، ومل يحفظوا لها ما يجب عليهم نحوها من العناية املفطور عليها الإن�سان، 
واحليوان الأعجم اأي�ًسا. لذلك ت�ساهلوا بهذه احلقوق، وتركوا حياطة اأمهم وبنتهم 
واأختهم وزوجهم وغريهن ممن جتب عليهم رعايتهن والقيام باأمرهن قياًما �سحيًحا. 
فكان من ذلك اأن قامت املراأة باأعمال تنايف فطرتها، وتخالف مزاجها، وتناق�س 
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طبيعتها، م�سطرة اإىل ذلك وقد ُتْقِدم خمتارة اأو م�سطرة، على ثلم بي�سة ال�سرف)1(  
والأخالق احلميدة، فتقع »يف �سر حال ل تر�سى بها نفو�س الرجال« الأباة اأهل 
ا  ا �سادًقا، ل حبًّ املراأة حبًّ يحبون  الذين  ال�سحيحة،  والأخالق  واملروءة  ال�سرف 
مملوًءا بالرئاء واخلداع والنفاق، كحب هوؤلء الذين يريدون اأن يحملوها على غري 
يقف يف  ل  تيار  ويدفعوها يف  اأخالقها،  من  لي�س  على خلق  وَيْق�ِسُروها  فطرتها، 

وجهه ا�ستعدادها. هداهم اهلل �سواء ال�سبيل.

* * * * *
ا �سحيًحا فهي  اإن هذه البالد قد طبعت فطرة اأهلها على حب املراأة حبًّ
قد راعت طبيعتها، وا�ستعدادها، وفطرتها التي فطرها اهلل عليها، وقوة ج�سمها. فلم 
توجب عليها اأن تعمل اإل اأعماًل ترفع �ساأنها، وت�سعد بيتها، وتنه�س باأمتها. ومل 
ا اأو غري �ساق تقوم به خارج بيتها، كما فعل كثري من الغربيني  تكلفها عماًل �ساقًّ
اأخالقها،  واأف�سد  املراأة،  ذلك ج�سم  اأ�سعف  واإن  باأجورهن،  لال�ستعانة  بن�سائهم 

وجعلها تهجر بيتها، وتهمل اأولدها.

فالإباء العربي، وال�سرف ال�سرقي، والوازع الديني، كل ذلك ياأبى على 
الرجل، مبا ورثه من هذا الإباء وهذا ال�سرف، اأن يحتقر املراأة با�سم تعظيمها، ويهينها 
با�سم احرتامها. فهو يتعب نف�سه يف �سبيل راحتها وتكرميها، ويرباأ بها اأن تعمل ما 
تها، ويحول دون ا�سرت�سالها يف اأمور ل تليق باأخالقها واأنوثتها. ل يوافق فطرتها وقوَّ

)1(  َبْي�سة ال�سرف: اأ�سله. )م(.
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وقد ندم الغرب على ما فرط يف جنب املراأة، فقام العاقلون والعاقالت 
ينددون بالتغا�سي عن اأمور جرَّت على جمتمعهم الويالت، وجعلت املراأة حائرة 
فقد  الإن�سان احلرية.  نف�س  يقوم يف  ما  اأم رجل؟ و�سر  امراأة هي  لأنها ل تدري 
و�سح لهم اأنهم ظلموا املراأة، واأهانوها، واحتقروها، مبا ك�سروه من القيود التي كانوا 
يزعمون اأنها قيود جور وظلم، وعلموا اأنهم بتحطيم هذه القيود قد قذفوا باملراأة يف 
بحور ال�سقاء ومعارك البالء، فاأ�سقوها من حيث اأرادوا اإ�سعادها، وقتلوا عواطفها 
من حيث رجوا اإحياءها واأيقنوا اأن حب النتفاع بك�سبها قد هون عليهم كل هذه 

املنكرات.

»اإن  »الأخالق«:  »�سامويل �سمايل�س« يف كتابه  الإنكليزي  العالمة  قال 
النظام الذي يق�سي بت�سغيل املراأة يف املعامل ودور ال�سناعات مهما ن�ساأ عنه من 
املنزل، وقو�س  املنزلية. لأنه هاجم هيكل  لبناء احلياة  نتيجته هادمة  فاإن  الرثوة، 
اأركان العائلة، ومزق الروابط الجتماعية. فاإنه ب�سلبه الزوجة من زوجها �سار بنوع 
القيام  هي  احلقيقية  وظيفتها  لأن  املراأة،  اأخالق  ت�سفيه  اإل  له  نتيجة  ل  خا�س 
و�سائل  يف  والقت�ساد  اأولدها،  وتربية  م�سكنها،  كرتتيب  املنزلية؛  بالواجبات 
املعامل �سلختها من كل هذه  العائلية. ولكن  بالحتياجات  القيام  معي�ستها مع 
على  ت�سب  الأولد  واأ�سحت  منازل،  غري  املنازل  اأ�سبحت  بحيث  الواجبات، 
الزوجية،  املحبة  واأطفاأت  الإهمال،  زوايا  يف  تلقى  لكونها  احلقيقية،  الرتبية  غري 
وخرجت باملراأة عن كونها الزوجة الظريفة، والقرينة املحبة للرجل، و�سارت زميلته 
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الفكري  التوا�سع  غالًبا  متحو  التي  للتاأثريات  عر�سة  وباتت  وامل�ساق،  العمل  يف 
واخللقي الذي عليه مدار حفظ الف�سيلة«. اهـ.

اإن اإخراج املراأة من بيتها اإىل العمل خارجه �سربة  اأيتها الآن�سة،  اأجل، 
اإىل �سعف  وداٍع  عقباها،  لأمور ل حتمد  وم�سبب  العائلي،  املجتمع  على  قا�سية 
الرغبة يف الزواج ال�سرعي الذي به تنمو الأمة، وي�ستد �ساعدها، ويقوى باأ�سها. 

واإذا فرتت هذه الرغبة كتب على الأمة ال�سمحالل.

وقال العالمة »ك�سترن« يف كتابه »اإح�ساء مواليد البالد املختلفة«:

»اإن الن�ساء اخلائنات لأزواجهن �سبع يف املئة يف اأملانية و�ست يف بلجيكة، 
وخم�س يف اإنكلرتة، واأربع يف النم�سة، وع�سر الواحدة يف املئة يف البالد الإ�سالمية، 

�سواء اأكانت م�سلمة اأو غري م�سلمة«. اهـ.

حظر  اإّل  بالدنا  يف  اخليانة  �سعف  �سبب  وهل  الآن�سة؟  اأيتها  اأ�سمعت، 
اأن  ورعايتها  بيتها،  خارج  ال�ستغال  عن  تغنيها  كفاية  املراأة  وكفاية  الختالط، 
يف  اأنف�سنا  نغالط  ل  اأن  علينا  يجب  يف�سدها؟  ما  الطاهرة  اأخالقها  اإىل  يت�سرب 
احلقائق، واأن ل نلجاأ اإىل القول باأن الختالط مع العفة وطهارة ال�سمري يحول دون 
ما ي�سكو منه العقالء يف اأوربة. فال تهوين هذا الأمر فاإن له ما بعده. ومن تاأمل يف 

العواقب، اأَِمَن من امل�سائب. ب�سرنا اهلل طريق الر�سد، وهدانا �سواء ال�سبيل.
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وجاء يف جملة »�سجرة الدر« يف اجلزء ال�ساد�س من ال�سنة الأوىل، نقاًل 
عن جريدة »الإ�سرتن ميل« بقلم الإنكليزية ال�سهرية »اأين رورد«:

»اإذا ا�ستغلت بناتنا يف البيوت خوادم اأو كاخلوادم، فذلك خري واأخف 
باأدران تذهب برونق  البنت ملوثة  ا�ستغالهن يف املعامل، حيث ت�سبح  بالء من 
والعفاف  احل�سمة  حيث  امل�سلمني،  كبالد  بالدنا  ليت  األ  الأبد.  اإىل  حياتها 
والطهارة رداء اخلادم واخلادمة اللذين يتنعمان باأرغد عي�س، ويعامالن معاملة رب 
البيت، ول مي�س عر�سهما ب�سوء. نعم اإنه عار على بالد الإنكليز اأن جتعل بناتها 
البنت  يجعل  ما  وراء  ن�سعى  ل  بالنا  فما  الرجال.  بكرثة خمالطة  للرذائل  ُمُثاًل 
تعمل ما يوافق فطرتها الطبيعية؛ من مالزمة البيت وترك اأعمال الرجال للرجال، 

�سالمة ل�سرفها؟« اهـ.

وذكرت املجلة ال�سالفة الذكر مقاًل للكاتبة ال�سهرية »الالدي كوك« نقاًل 
عن جريدة »الإيكو«، قالت:

»اإن الختالط ياألفه الرجال، ولذا طمعت املراأة مبا يخالف فطرتها. وعلى 
قدر الختالط تكون كرثة الأولد غري ال�سرعيني. ول يخفى ما يف هذا من البالء 
بناتكم  تك�سبها  دريهمات  بع�س  يغرنكم  ل  الآباء  اأيها  فيا  املراأة.  على  العظيم 
اإىل ما ذكرناه. فعلموهن البتعاد من  با�ستغالهن يف املعامل ونحوها، وم�سريهن 
ويتفاقم  يعظم  فاح  ال�سِّ من  الناجت  البالء  اأن  على  الإح�ساء  دلنا  قد  اإذ  الرجال، 

النظرة ال�ساد�سة - يف عمل املراأة خارج بيتها
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حيث يكرث الختالط بني الرجال والن�ساء. األ�ستم ترون اأن اأكرث اأمهات الأولد 
غري ال�سرعيني هن من امل�ستغالت يف املعامل، ومن اخلادمات يف البيوت، ومن 
ال�سيدات املعر�سات لالأنظار؟ ولول الأطباء الذين يعطون الأدوية لالإ�سقاط لراأينا 
اأ�سعاف ما نرى الآن. و لقد اأدت بنا احلال اإىل حد من الدناءة مل يكن ت�سوره 

يف الإمكان«. اهـ.

ا �سحيًحا  اأيتها الآن�سة، هذا وما قبله كالم امراأتني حتبان بنات جن�سهما حبًّ
�َسَعْوا  من  اأن  َعِلَمتا  فقد  تدلي�س،  ول  متويه  ول  غ�س  ول  ول خداع  فيه  رئاء  ل 
وَي�ْسَعْون لإخراج املراأة من بيتها فاإمنا ي�سعون اإىل قتل مواهبها وعواطفها واأخالقها 
واأنوثتها، ويعملون على قذفها يف بحر لي�س يف ا�ستعدادها ول من فطرتها ال�سباحة 
فيه وم�سادمة تياره. فال تنخدعي اأنت ومن هن على راأيك باأقوال طغمة)1(  من 
ف�ساق الرجال، ال�سفهاء الأحالم، الف�سدة الأخالق، الذين ل يروقهم اإل اأن يروا 

املراأة بينهم، ليتمتعوا بجمالها ولني حديثها.

 اإن عقالء الأمم الغربية ينفرون من هذه احلال التي �سربت فيهم بجرانها)2(. 
وفينا نفر، اأ�سلهم اهلل على علم، يريدون اأن يف�سدوا املراأة با�سم اإ�سالحها، ويهدموا 
اأن  الكالم على  بتزاويق  النا�س  يحملون  فهم  ال�سنيع.  ب�سوء هذا  البيتية  احلياة 

)1(  ُطْغمة: جماعة فا�سدة. )م(.
)2(  �سربت فيهم بجرانها: ا�ستقرت وثبتت. )م(.
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ينحو منحى الغربيني يف كل �سيء حتى ال�سار من الأخالق والعادات وما يجوز 
لنا اأن نقلدهم. اإل يف العلم والعمل، وحب الوطن، وبذل كل غال ورخي�س يف 

�سبيل اإحيائه واإ�سعاده:

النظرة ال�ساد�سة - يف عمل املراأة خارج بيتها

اإِْرثكم َطيِّب  ْقِليُد  التَّ ُيْف�ِسد  َفال 
َوْحَده الِعْلَم  �ِسَوى  ِمْنُهم  َتْقَرُبوا  َول 

مِّ )1(  َفِفي َد�َسِم الَغْرِب اْخَتفى َناِقُع ال�سُّ
ّم)2( وا َعَلى اأَْخــــالِق اآَباِئنا ال�سُّ َوَع�سُّ

)1(  البيتان للموؤلف من مقطوعة له مذكورة يف ديوانه يف ال�سفحة 662 بعنوان »التمدن امل�سوه«. والد�سم: ما يتحلب 
من اللحم وال�سحم واجلوز واللوز ونحوها. وال�سم الناقع: القاتل البالغ الثابت.

م: جمع اأ�سم، وهو ال�سيد ذو الأنفة الكرمي. )2(  ع�س على الأمر: ا�ستم�سك به. وال�سُّ





اأي  يف  كتابك  األفوا  من  اأو حكم  الآن�سة،  اأيتها  ا�سطرب حكمك،  قد 
العقلني اأرجح: عقل الرجل اأم عقل املراأة؟ فحكمت يف )�س 71( باأن ترجيح 
عقل الرجل من حيث الفطرة على عقل املراأة، اأو ترجيح عقل املراأة على عقله، 
لي�س من �ساأنه ول �ساأنك، ول يف ا�ستطاعته ول ا�ستطاعتك، لأنه اأخفى الأ�سياء 

عليه وعليك.

اإن �سلمنا هذا املدعى، وهو قريب من ال�سواب، فهل ا�ستدللك عليه بقوله 
 ]85 ]الإ�سراء/  ېئمث  ۈئ   ۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئۇئ   وئ   وئ   نث  تعاىل: 
يثبت هذا املدعى؟ وهل الروح والعقل �سيء واحد كما زعمت يف قولك »واإن روحك 
اأو عقلك لي�س اإل نف�سك وحقيقتك« من قال هذا قبلك؟ لعله من مبتكراتك 
التي مل يهتد اإليها اأحد من العاملني قبلك ولعله ل يهتدي اإليها اأحد من بعدك، 
عى لي�س بينها وبينه  ولي�ست هذه باأول مرة ا�ستدللت فيها باآيات الكتاب املبني على ُمدَّ
منا�سبة. اإن الربهان غري ال�سف�سطة، واإن احلقائق العلمية ل تثبت بالتزاويق ال�سعرية 

والزخارف اخلطابية، واإن احلق ل يحول دون روؤيته التمويه والتغرير والأباطيل.

النظرة ال�سابعة
يف  الكالم على عقل الرجل وعقل املراأة
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ثم اأخذت يف )�س 72( فما بعدها، قبل اأن يجف قلمك تثبتني رجاحة 
عقل املراأة على عقل الرجل، وقد قدمت بني يدي ذلك هذه العبارة:

اإىل طلب  ي�سوقني  عقاًل  الرجل  من  اأ�سلح  املراأة  اأن  باإثباتي  تظنن  »ول 
ترجيح املراأة على الرجل منزلة«.

عاك مثاًل الذكر والأنثى من احليوان غري الناطق فقلت: ثم �سربت ملدَّ

»اإن الذكر اأقوى ج�سًما من الأنثى، واإن الأنثى اأ�سلح غريزة من الذكر 
واأعطى  الذكر احلظ الأوفر من قوة اجل�سم،  فاأعطى  اأن يظهر عدله  اأراد  واإن اهلل 
با�سطراره  اأن يظهر حكمته  اأي�ًسا  واأراد  الغريزة.  الأوفر من �سالح  الأنثى احلظ 
كالًّ من الأنثى والذكر لل�سركة، فيكمل كل واحد منهما ما نق�س يف �سنوه. فهذا 

ي�ستفيد من تلك حكمة، وتلك ت�ستفيد من هذا قوة«.

الن�سل  �سغار  وتربية  الع�س  بناء  املكلفة  الطري  باأنثى  لذلك  مثلت  ثم 
وحفظه، اإىل اأن قلت:

دفة  من  الأنثى  تكليف  ي�ستلزم  ما  اهلل  يكلفه  مل  الطري  من  الذكر  »اإن 
وعناية وحكمة، اإمنا كلفه ما يوافق قوة ج�سمه من جلب ق�س لبناء الع�س والتقاط 

قوت ل�سغار ن�سله«.



103103

ثم قلت م�ستنتجة:

»تلك حالة ثابتة يف روح كل حيوان، وقاعدة طبيعية عامة ل تتغري، ول 
ا�ستثناء فيها. وهي مقدمة �سحيحة ن�ستنتج منها اأن الروح الناطقة اأو العقل يرجح 
فطرة يف املراأة، كما ترجح قوة اجل�سم يف الرجل. ولول ذلك ملا خ�س اهلل تعاىل 
الرجل باجلهاد الأ�سغر، وهو يقت�سي قوة من اجل�سم اأكرث مما يقت�سي من العقل، 
وملا خ�س املراأة بالعناية يف تربية ال�سغار، و هي تقت�سي قوة من الروح والعقل اأكرث 
مما تقت�سي من اجل�سم، مع اأنه �سبحانه وتعاىل كلف الثنني يف غري ذلك تكاليف 
اجل�سم  قوة  من  الرجل  على  اهلل  اأ�سبغها  التي  النعمة  فيها...اإن  بينهما  فرق  ل 
حم�سو�سة منظورة؛ فال ريب اأنه جل وعال اأ�سبغ على املراأة من قوة الروح والعقل 

ما يعادل نعمته املنظورة على الرجل«.

األ ترين اأنك، اأيتها الآن�سة، قد ن�سيت يف حلظة من الزمان اعرتافك قبل 
اأ�سطر باأنه لي�س من اأمرك ول من �ساأنك ترجيح عقل الرجل من حيث الفطرة 
على عقل املراأة، اأو ترجيح عقل هذه على عقل ذاك. فحكمت بعد اأ�سطر على 
الرجل، حكًما جائًرا فا�سًدا يراد به النتقام منه ل ت�سوير احلقيقة، اإنه مل يتميز 

اإل بقوة اجل�سم، واأما املراأة فقد امتازت ب�سالح العقل وكماله!

تلك مقدمات رمبا كانت �سحيحة بالن�سبة اإىل احليوان الأعجم، رتبتها، 
ْقِتَها على الإن�سان العاقل فجعلت الرجل  اأيتها الآن�سة، فا�ستخرجت منها نتيجة َطبَّ
ا بالفطرة احليوانية  ً ل عقل له، واإمنا وظيفته الكدح والعمل والن�سب والتعب ُم�َسريَّ

النظرة ال�سابعة - يف الكالم على عقل الرجل وعقل املراأة
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به  ال�سالح واحلكمة. فكاأن ما يقوم  املراأة وحدها ذات العقل  املح�سة. وجعلت 
الرجل من الأمور العظيمة والأعمال ال�ساقة وال�سوؤون احلكيمة املنظمة ل يقت�سي 
له كماًل يف العقل ودقة يف العمل، وحكمة يف التدبري، واإمنا يعمله مدفوًعا ب�سائق 

الغريزة احليوانية.

اأكرث  اإمنا يقوم بقوة اجل�سم  اأن اجلهاد الأ�سغر )اأي احلرب(  وقد زعمت 
مما يقوم بالعقل. لو كان ذلك �سحيًحا لراأينا الأمم املتوح�سة هي وحدها امل�سيطرة 
على كل عامل متمدن، والآمرة الناهية يف اأوربة واأمريكة، فاإنها اأقوى اأج�ساًما واأ�سد 

قوة ج�سدية.

اأكرثها علم ونظام، وتدبري ودهاء، وحكمة  اأو يا هوؤلء،  احلرب، يا هذه، 
اإل الرباعة يف ال�سناعة. وهذا كله ل  وروية واإعداد قوى من الآلت ل يكونها 
يكون اإل بالعقول الراجحة، واحللوم النا�سجة. ثم تاأتي بعد ذلك ال�سجاعة، ثم 
قوة الأج�سام. اأفهمت، اأيتها الآن�سة؟ بل اأََفِهَم موؤلفو كتابك؟ اإن مل تفهمي، اأو 

مل يفهموا فا�ساأيل، اأو فلي�ساألوا من يفهم.

من  عداه  وما  فقط،  باجلهاد  اإل  اهلل  يخ�سه  مل  الرجل  اأن  زعمك  اأما 
التكاليف فقد �ساوى الرجل واملراأة فيه، فهذه مغالطة وا�سحة. فكما خ�س اهلل 
الرجل باجلهاد فقد خ�سه بالنبوة واخلالفة، والولية، واجُلَمع، واجلماعات، وزيادة 
الن�سيب يف الإرث، والتع�سيب يف املرياث، والزيادة على واحدة ب�سرطها ال�سيق، 
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وانت�ساب الأولد اإليه، وجعل الطالق بيده ب�سرطه، وعقدة النكاح، والرجعة بعد 
الطالق. وكذا خ�سه بوجوب ال�سعي والن�سب والكدح ليعول مملكته ال�سغرية 
)بيته( اإىل غري ذلك مما خ�س اهلل به الرجل دون املراأة، ل نزوًل على اأنانية الرجل، 
ول ظلًما للمراأة كما تزعمني، بل لأنه بطبيعته وتربيته م�ستعد لذلك كله، ولي�س 
يف املراأة هذا ال�ستعداد. وكذلك خ�س املراأة باأعمال تنا�سب طبيعتها وتربيتها، 
وفا�سل  الأعمال  �سالح  على  اأولدها  وتربي  ب�سوؤونه،  تعنى  البيت  ربة  فكانت 
الأخالق، وحتوط مملكتها ال�سغرية مبا اأوتيت من حنان و�سفقة وعطف ومبا حتلت 
وظيفة  تتمم  اأخرى  بوظيفة  للقيام  �ساحًلا  ليكون  الزمان  كيفه طول  به من عقل 

الرجل.

وقد تغافلت عن كل هذه اخل�سائ�س لأنها مما تثبت كمال العقل للرجل، 
له به اهلل تعاىل للولية  وا�ستعداده املوروث ملبا�سرة كبار الأمور، و�سالحه الذي اأَهَّ
على مملكته ال�سغرية. واأنت ل تعرتفني بذلك كله. اأما نحن فال نقول، كما قلت، 

ُدها من العقل كما جردت الرجل منه. رِّ اإن املراأة اأ�سلح عقاًل يف الفطرة، ول جُنَ

وكذلك ل نقول بقول جمهور العلماء املََهرة يف هذا املو�سوع: »اإن عقل 
املراأة اأقل وزنًا من عقل الرجل.«

ول كما قالت دائرة املعارف الإفرن�سية: »اإن تركيبها اجلثماين يقرب من 
ا وتتاأثر بغاية ال�سهولة  تركيب الطفل. ولذلك تراها مثله ذات ح�سا�سية حادة جدًّ

النظرة ال�سابعة - يف الكالم على عقل الرجل وعقل املراأة
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يف  توؤثر  املوؤثرات  هذه  اأن  ومبا  واخلوف.  والأمل  كالفرح  املختلفة:  بالإح�سا�سات 
ت�سورها بدون اأن تكون م�سحوبة بتعقل، فلذلك تراها ل ت�ستمر لديها اإل قلياًل. 

ومن هنا �سارت املراأة معر�سة لعدم الثبات«.

ول كما قال »بردون« الفيل�سوف ال�سرتاكي يف كتابه »ابتكار النظام«:

»اإن وجدان املراأة اأ�سعف من وجداننا بقدر �سعف عقلها عن عقلنا«.

و« كما يف تاريخ الرتبية للفا�سل »عبد اهلل امل�سنوق«:  ول كما قال »ُر�سُّ
»اإن املراأة مل تخلق للعلم، ول للحكمة، ول للتفكري، ول للفن، ول لل�سيا�سة. واإمنا 
ا تغذو اأطفالها بلبنها، وتتعهد �سعفهم بح�سن عنايتها، وت�سلمهم  خلقت لتكون اأُمًّ
وترجع  الطبيعة.  به  توحي  ما  نحو  على  بهم  يعتني  للمربي  اأو  لالأب  ذلك  بعد 
هي للقيام بوظيفة الأمومة: فتحمل وت�سع وتر�سع وتتعهد لتعود فتحمل وت�سع 

وتر�سع وتتعهد من جديد، وهي واأطفالها دائًما يف عنق الرجل...اإلخ اإلخ«.

ولكننا نقول: اإن الرجل واملراأة هما قوام هذه احلياة، واإن للرجل اأعماًل 
ل يجوز اأن تعتدي عليه فيها املراأة، واإن للمراأة اأعماًل ل يجوز للرجل اأن يعتدي 
اإمتام  عليها فيها، واإن اهلل وهب كالًّ من الغريزة والعقل املكت�سب ما يعينه على 

ما خلق له، ومبا�سرة ما رباه عليه الزمان الطويل، وهذا معنى قوله تعاىل: نث ں  
ھھ   ھ   ھ   ہ       ہہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ  
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النظرة  يف  ذلك  �سرحنا  كما   ]32 ]الن�ساء/  ۓمث   ۓ   ے   ے  
ال�ساد�سة.

اإن الرجل واملراأة يف اأ�سل الفطرة �سواء. وقد كانا يف اأقدم الأزمان �سيًئا 
واحًدا كما يقول املَهَرة الباحثون من العلماء، واإليه الإ�سارة بقوله تعاىل: نث ٱ  
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ         

ٺ)1(مث ]الن�ساء/ 1[. 

وقد ق�ست حكمة اخلالق اأن يتدرج هذا املخلوق يف �سنن الرتقي والتطور 
حتى متيز الذكر من الأنثى، ثم ما زال مرتقًيا تبًعا لل�سنة الإلهية حتى ا�ستبانت 
فيه الإن�سانية بع�س ال�ستبانة. فاأخذ الذكر والأنثى يعمالن مت�ساويني يف كثري من 
الأعمال حتى اإر�ساع الأولد. ثم �ساءت حكمة اهلل �سبحانه اأن ي�سري كل نوع 
منفرًدا يف طريق غري طريق الآخر لكنهما يلتقيان عند نقطة امل�سلحة التي يكون 
بها بقاء هذا النوع الإن�ساين. فالطريق التي افرتقا فيها عماًل وتفكرًيا معرقة يف 
الِقَدم، وقد اأثر كل هذا الزمان الطويل يف تربيتهما ومناحي اأعمالهما واأهوائهما. 
فاإن اأردنا اأن ن�ساوي اأحدهما بالآخر يف كل �سيء وبخا�سة الأعمال التي تعجز 
املراأة بطبيعتها عن القيام بها، وجب علينا اأن نعود يف حافرتنا �سيًئا ف�سيًئا، حتى 

نتمكن من الرجوع اإىل ما كنا عليه من الإن�سانية امل�سوبة بالوح�سية.

يف الآية الكرمية اإ�سارة وا�سحة اإىل اخللية الأوىل وانق�سامها، كما هو معروف عند علماء التكون احليوي.  )1(

النظرة ال�سابعة - يف الكالم على عقل الرجل وعقل املراأة
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احلق، اأيتها الآن�سة، اأن عقل الرجل وعقل املراأة واحد من حيث اجِلِبلَّة. 
ول ف�سل لأحدهما على الآخر يف ذلك، غري اأن عقل الرجل قد �سار يف طريق، 
وعقل املراأة قد �سار يف طريق اآخر. اإن املراأة يف كل هذه املدة التي ت�سبق )زمن 
الِفَطْحل)1(( قد انتهجت يف احلياة منهًجا �سريها امراأة. وكذلك الرجل، قد نحا 
منحى اآخر �سريه رجاًل لتتم اإرادة اهلل يف اإ�سالح هذا النوع الإن�ساين. فال يجوز 
لأحدهما اأن يعتدي على مركز الآخر واأعماله. وقد ميز اهلل الرجل بقوة ج�سمه 
م�ساق  واحتماله  امل�ساعب،  وركوبه  املكاره،  على  و�سربه  ال�سدائد  على  َوَجَلِده 
برقة  املراأة  وميز  عقله،  اإىل  ذلك  ا  من�سمًّ الأهوال،  خموف  وم�سادمته  الأعمال، 
ا ذلك اإىل عقلها،  �سعورها ودقة اإح�سا�سها و�سدة عطفها على اأولدها وبيتها من�سمًّ
فلكل منهما ميزة خ�سه اهلل بها. وقد كونت هذه امليزة الأدهار الطوال، والأحقاب 
املت�سلة باأقدم الأزمان. وما كونته ال�سنون ل تن�سفه اإل ال�سنون، وما بنته الأحقاب 
من  كتابك  اأّلف  ومن  اأنت  تكوين  فال  احلق،  هو  هذا  الأحقاب.  اإلَّ  تهدمه  ل 

املمرتين.

اإن املراأة، اأيتها الآن�سة، خلقت لتوؤدي وظيفة امراأة. واإن اأردنا اأن نعرب عن 
تدريًجا  نتها  كوَّ القدم  يف  املعرقة  الطوال  املَُدد  اإن  قلنا:  ا  ع�سريًّ تعبرًيا  املعنى  هذا 

لتوؤدي وظيفة يكمل بها النظام الإن�ساين، كما �ساء الأمر الإلهي: نثڈ  ژ  

)1(  الِفَطْحل: زمان مل يخلق فيه النا�س َبْعد، اأو هو زمان نوح، وقال اأبو عبيدة: »الأعراب تقول: هو زمن كانت احلجارة 
فيه رطبة« واإذا قالوا: كان ذلك يف زمن الِفطْحل، فاإمنا يعنون املبالغة يف الِقَدم.
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ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ   ڳ  
ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱمث ]الروم/ 21[.

فال�سجة التي اأ�سم الآذان دويها لتكليف املراأة ما مل تخلق لأجله من 
ّج بها يف املعامل وامل�سانع، ودفعها ملزاحمة الرجل يف  العمل خارج منزلها، والزَّ
اأعماله التجارية والإدارية وغريها، كل ذلك قتل حلريتها، واإ�سعاف ملواهبها، واإماتة 

م على قواها التي كونتها الأيام لتقوم بوظيفة امراأة. ل�ستعدادها الأنثوي وَتَهجُّ

حريتها  �سلب  يريدون  الذين  وال�سيدين  ال�سيدات  بع�س  على  فحرام 
مملكتها  واإ�سعاد  اأولدها،  وتربية  منزلها  اإدارة  ودون  دونها  واحلوؤول  ال�سحيحة، 
الوطن.  وهي  األ  الكبرية،  اململكة  ي�سعد  �ساحًلا  ن�ساأ  فيها  تربي  التي  ال�سغرية 
و�سياأتي مزيد بيان لهذا املو�سوع؛ مو�سوع عقل الرجل وعقل املراأة، ووظيفة كل 

منهما يف النظرة الآتية كما لهذا البحث بع�س البيان يف النظرة ال�سابقة.

وقد عقدت ح�سرة الآن�سة، ف�ساًل طوياًل عري�ًسا اأكرثت فيه من التزاويق، 
لتثبت ق�ساوة الرجل، وف�ساده و�سعف القوة العاقلة فيه، واأنه ظامل منذ خلقه اهلل 
اإىل يومنا هذا، واأن املراأة على ال�سد من ذلك. وقد اأتت بربهان على مدعاها كان 

دلياًل وا�سًحا على ف�ساد املراأة، ل على ف�ساد الرجل. فقد قالت يف )�س 92(:

واأمر  روحه،  من  فيه  نفخ  من  ا�ستعباد  عن  �سبحانه  اهلل  ير�سى  »كيف 
املالئكة اأن يقعوا له �ساجدين؟ هل نفخ اهلل من روحه يف القوى امل�ستعِبد غريه 

النظرة ال�سابعة - يف الكالم على عقل الرجل وعقل املراأة
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ومل ينفخ يف روح الرقيق ال�سعيف الذي ا�ْسَتْعَبَدُه غريه؟ كال، اإنه نفخ من روحه 
نثۓ  ڭ  ڭ   ال�سالم  اآدم عليه  القوي منذ عهد  الرجل  يف الثنني، لكن 
ا، »ع�سى ربه فغوى«  ڭ مث   ]طه/ 121[ فاإذا كان اآدم عليه ال�سالم، وقد كان نبيًّ
فكيف حال الأقوياء من اأولده الرجال الذين وجدوا يف اأنف�سهم قوة غووا بها، 

فتكربوا وجتربوا على من ا�ست�سعفوه فا�ستعبدوه؟«.

فاتك  قد  اأنه  بديع. غري  اخلطابة  واأ�سلوب من  ال�سعر جميل،  كالم من 
اإمنا هي املراأة... ولول  اأن الذي حمله على مع�سية ربه حتى غوى  اأيتها الآن�سة 
حواء ملا نزل بنا هذا البالء، وملا لقينا هذا ال�سقاء... اإل اأن تقويل: اإن من غرر 
نًِّثا ي�سبه املوؤنثني اأو املتاأنثني من �سبان  باآدم وخدعه واأغواه كان رجاًل موؤنًثا اأو ُمَتاأَ
الزمان ويزينون لهن اخلروج عما خلقهن  الذين يخدعون مرتجالت هذا  اليوم 
اهلل لأجله، ليتم لهم ال�سرور بقتل عواطف املراأة، وك�سر كل قيد من قيود اأنوثتها.



بالنظرة الآتية، التي تبحث يف معنى ولية  ولهذا البحث ارتباط وثيق 
ٻ   ٻ   ٱ   نث  تعاىل:  قوله  فيها  ر  ُيَف�سَّ التي  وهي  املراأة،  على  الرجل 

ٻمث     ]الن�ساء/ 34[.

الأحكام،  ببع�س  املراأة  الرجل عن  ميز  اأن اهلل  الآن�سة  راأت ح�سرة  وملا 
خافت اأن يكون ذلك التمييز تف�سياًل للرجال على الن�ساء، وهي ل تر�سى عن 
لون الن�ساء؟  ذلك، لأنها تزعم اأن الن�ساء مف�سالت على الرجال عقاًل فكيف َيْف�سُ
فعمدت اإىل ن�سبة اجلور والظلم اإىل اهلل �سبحانه من حيث ل ت�سعر، وحكمت يف 
)�س 90 - 91( اأن اهلل اإمنا ميز الرجال بهذه الأحكام نزوًل على اإرادتهم، لأنهم 
ق�ساة القلوب ي�سعب عليهم الإذعان اإىل احلق، مبا طبعوا عليه من ف�ساد اخللق، 
ومبا تعودوه من �سيء عادات اجلاهلية. وزعمت اأنها بهذا التاأويل، الذي ن�سبت 
فيه الظلم اإىل اهلل �سبحانه، قد اأطلت على الإ�سالم من اأعايل اآيات اهلل واأحاديث 
ر�سوله. وقد غاب عنها اأن ما �سرحناه من ا�ستعداد الرجل لهذا التف�سيل الدنيوي 
هو الذي جعله مظهًرا لهذا التمييز، كما اأن ا�ستعدادها ملا خلقت له جعلها مظهًرا 

لتمييز اآخر. كما اأو�سحنا ذلك فيما �سبق، و�سنزيده اإي�ساًحا فيما �سياأتي.

النظرة الثامنة
يف معنى ولية الرجل على املراأة
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اإن كان لك، اأيتها الآن�سة، دار للعمل، ولك فيها عمال، فهل يكون عمل 
اإل  اإىل كل واحد  كل عامل واأجره م�ساوًيا لعمل الآخر واأجره؟ وهل تعهدين 
فيما هو م�ستعد له؟ واإذا فعلت ذلك فهل ُيَعدُّ عملك منافًيا للحكمة وامل�سلحة، 
واإذا �ساويت بني العمال يف الأعمال والأجر، من غري نظر اإىل اأهلية كل منهم، 
اأفال يكون ذلك خرًقا يف الراأي يدعو اإىل اإف�ساد العمل؟ وقد جاء يف احلديث: 
َد الأمر اإىل غري اأهله فانتظر ال�ساعة« اأي �ساعة خرابه وف�ساده، فكذلك ما  »اإذا ُو�سِّ
ميز اهلل به الرجال من الأعمال، اإمنا ميزهم به يف هذه الدنيا لأنهم موؤهلون له منذ 
اأنه �سبحانه حكم بذلك نزوًل على ق�ساوة قلب الرجل، كما  الزمان الأقدم، ل 

قلت يف )�س 91(:

»الثقة بينهما متبادلة. فاإن �سلت اإحداهما طريق ال�سواب نبه امل�سيب 
ره عاقبة �سذوذه، وهداه طريق ال�سواب«. املخطئ، وب�سَّ

امة عليها معنى  قوَّ اأي هل يف كونها  الأمة على احلكومة،  قيام  فهل يف 
انتقا�س الأمة واإذللها واإخ�ساعها و�سلبها حريتها امل�سروعة؟ هل يف ذلك معنى 
اأنها �سيدة عليها تت�سرف بها ح�سب اأهوائها؟ اأم معناه اأن الوطن لبد ل�سالحه 
من اأويل اأمر تختارهم الأمة نف�سها، فتلقي بنف�سها خمتارة بني اأيدي من تثق بهم 

ليكونوا قوامني عليها بالق�سط، مراعني للحق.

فكذلك البيت هو مملكة �سغرية ُيراعى فيه ما ُيراعى يف اململكة الكبرية. 
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وقد خ�س اهلل من يف هذا البيت كالًّ بح�سب ا�ستعداده وفطرته التي فطره عليها. 
اأو احلكومة، مبا ف�سله اهلل من قوة اجللد وال�سرب على العمل،  فالرجل هو الوايل 
َله له من الولية  ا، وقد َكيَّف عقله منذ الزمان الأبعد مبا اأَهَّ وبخا�سة ما كان منه �ساقًّ
مكتدًحا  ويروح  يغدو  والعامل،  واحلافظ  ام  القوَّ فجعله  الأعمال،  بهذه  والقيام 
بالنف�س  ويفديها  والطوارئ،  العوادي  من  ويحفظها  ال�سغرية،  مملكته  ليعول 
كل  من  ووقايتها  عليها  والقيام  وحفظها  رعايتها  �سبيل  ي�سنُّ يف  ول  والنفي�س، 
�سوء مباله ودمه. واأهل البيت هي الرعية، تقوم يف مقابل ذلك مبا يجب عليها نحو 
اإ�سعادها، ولي�س يف ذلك معنى  نف�سها ونحو راعيها وحافظها املكتدح يف �سبيل 
د به حفظ البيت من اأن تنهار  ال�سيد وامل�سود، واإمنا هو عمل م�سرتك املنفعة ُيْق�سَ

�س اأركان �سعادته. دعائم األفته، وُتَقوَّ

فالرجل له من قوة ج�سمه وانطباعه على اجللد ومقاومة الأخطار وال�سرب 
له اأن يكون هو  على �ساق الأعمال وتكيُّف قواه العقلية باأخالق الرجولة ما خوَّ
القّوام احلافظ الأمني. واملراأة مبا لها من دقة ال�سعور ورقة العواطف وح�سن التنظيم 
امة على بيتها راعية له،  والرتتيب وتكيُّف قواها العقلية باأخالق الأنوثة كانت قوَّ
وتن�سئتهم  �ساحلة،  تربية  اأولدها  تربية  من  فيه  اإليها  عهد  ما  على  اأمينة  حفيظة 
فه اهلل منذ القدم على ما اقت�سته  تن�سئة ت�سعدهم لت�سعد بهم اأمتهم. َفَعْقُلها قد كيَّ
لتتم احلكمة  الرجل،  فيها عقل  �سار  التي  الطريق  ف�سار يف طريق غري  حكمته، 
الإلهية يف عمران هذا الكون. ولو �سار العقالن يف طريق واحدة مل تنتظم �سوؤون 

النظرة الثامنة- يف معنى ولية الرجل على املراأة
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هذه احلياة، اإذ لول اختالف هذه القوى واآثارها يف هذا الوجود ملا كان هذا الكون 
على ما نراه فيه من النظام والتنا�سق.

لو كان َعْقال الرجل واملراأة مت�ساويني من حيث الجتاه لراأيت كالًّ منهما 
يريد اأن يكون هو الوايل. وماذا يفيد الوايل بال رعية؟ وكما اأن الولية ل تكون 
اإل ملن فيه من الكفايات ما يوؤهله لها، فكذلك ولية البيت الكربى. ول ريب اأن 
ْتُه عليها الأحقاب الطويلة كان فيه  الرجل بفطرته التي فطر عليها وتربيته التي َربَّ
ال�ستعداد لهذه الولية اأما املراأة ففطرتها تاأبى عليها ذلك. وتربيتها التي كّيفتها 
لتها لتكون  لتها لولية غري هذه الولية. اأهَّ يف ُمدد ُمْعِرَقة يف الِقدم مبا كيفتها به اأهَّ
ثم اجتماعهما يف  العقلني،  اجتاه  واأولدها. فكان من اختالف  بيتها  امة على  قوَّ
�سلكي  اختالف  من  يكون  كما  الكون،  هذا  عمران  امل�سرتكة  امل�سلحة  عرفات 
الكهرباء �سلًبا واإيجابًا، ثم اجتماعهما عند نقطة امل�سلحة الداعية لختالفهما، نور 

للم�ستب�سرين، وهدى للم�ستهدين.

اأفهمت، اأيتها الآن�سة، اأم اأفهم موؤلفو كتابك معنى قوله تعاىل:  نث ٱ  
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    پ  ڀ  مث ]الن�ساء/ 34[.

الرجل  وا�ستعداد  الطبيعة  حكم  اإىل  امل�ستند  العقل  بحكم  فالولية، 
للولية منذ الزمان الأقدم، حق من حقوق الرجل، كما �سرحنا. وهذا معنى قوله 
]الن�ساء/ 34[ اأي هم ُولة وحفظة  نث ٱ  ٻ  ٻ  ٻمث   تعاىل: 
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بع�س،  بع�سهم على  »مبا ف�سل اهلل  بقوله:  اًما  قوَّ الرجل  َبنيَّ احلكمة بجعل  وقد 
ومبا اأنفقوا من اأموالهم«، فجعل ذلك راجًعا اإىل اأمرين: الأول طبيعي يرجع اإىل 
تربيته واأخالقه التي ُجِبل عليها ف�سارت طبيعة له بطول الزمان. وهذا التف�سيل 
لي�س تف�سياًل له من حيث الأف�سلية عند اهلل ديًنا ول خلًقا ول قربى لديه ول 
زلفى، قال اهلل تعاىل: نثڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌمث ]احلجرات/ 13[ وقال 
ر�سول اهلل : »لي�س لأحد ف�سل على اأحد اإلَّ ِبديٍن اأو عمل �سالح« واإمنا هو 
تف�سيل دنيوي حيوي يرجع اإىل طبيعته وِجِبلَّته. وذلك لأنه �َسار منذ زمان طويل 
يف طريق غري طريق املراأة، مبعنى اأن عقله واأخالقه قد كيفتها الأحقاب  املُْمِعَنة يف 
له لأن يكون �ساحب الولية، اأو القوام، اأو احلافظ، اأو الراعي. ولذلك  القدم مبا اأَهَّ
كان الأنبياء، والأئمة، والولة، واأ�سحاب الأعمال العظيمة التي حدثت يف هذا 
واملزايا والقوى  به من اخل�سال  مبا ف�سلهم اهلل  الرجال،  الكون قدميًا وحديًثا من 
التي توؤهلهم للقيام مبثل هذه الأمور اجلليلة. واإننا نرى، حتى يف القرن الع�سرين، 
والق�ساة  واحلكام  الولة  هم  الرجال  اإن  املراأة،  حرية  ع�سر  والنور،  املدنية  ع�سر 
والنواب وغريهم من اأرباب الدولة وقادة الأمة، وهم اأ�سحاب الأعمال العظيمة. 
واأن من ت�سبه من ن�ساء هذا الع�سر مبن ذكرنا، فعلى قلته، مل يبلغ َمْبَلغ الرجال 

العاملني. لأن الوراثة القدمية ل متحوها اإل الأحقاب الطويلة.

اًما اكت�سابي، وهو يرجع يف احلقيقة اإىل ال�سبب  ال�سبب الثاين جلعله قوَّ
ڀ   ڀ   نثڀ   تعاىل:  قوله  اإليه  اأ�سار  ما  وهو  الطبيعي(  )اأي  الأول 
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يف  َتِعبني  وي�ستغلون  معتملني،  بون  َيْن�سَ فاإنهم   ]34 ]الن�ساء/  ٺمث  
ك�سب املال ليعولوا به اأهلهم، ويدفعوا عنهم غوائل احلاجة اإىل املاأكل وامللب�س 
وغريهما مما يحتاجه اأهل البيت. ويف الآية دليل وا�سح على وجوب النفقة 
الرجل  تلزم  والبنت والأخت وغريهن ممن  والأم  الزوجة  واأن  الرجل،  على 
تعاىل  اهلل  قدم  وقد  الراعي.  الويل  وجود  مع  عماًل  ُيَكلَّْفن  ل  عليهنَّ  النفقة 
ال�سبب الأول على الآخر لأنه هو املهم، ولأنه الأ�سل يف ال�سبب الثاين. اإذ 

لول الأهلية الطبيعية لهذه الولية ملا كان مكلًفا اأن يقوم باأمر النفقة.

ثم قال تعاىل مبيًنا وظيفة املراأة: نث ٺ   ٺ  ٿ  
ٿ  ٿ  ٿ  ٹمث  ]الن�ساء/ 34[. فبنيَّ لنا اأن للمراأة ولية اأخرى وقياًما 
على البيت اآخر، فال�ساحلات من الن�ساء يقمن بهذه الولية حق القيام، فريعني 
بيوتهن  ب�سوؤون  وُيْعَنني  بحقوقهن،  الرجال  قام  كما  بحقوقهم  َوَيُقْمن  رجالهن 
املال،  بك�سب  ليقوموا  خارجها  بالأعمال  الرجال  يعنى  كما  اأولدهن  وتربية 
ويبذلوا منه ما يحتاجه البيت ومن فيه »فال�ساحلات« هن من �سلحت نفو�سهن 
بالدين والرتبية الفا�سلة، ومل تف�سد باإقدامهن على ما ل يليق بامراأة توؤمن باهلل 
واليوم الآخر اأن ُتقدم عليه، فهن غري فا�سدات خلًقا ول عماًل ول اإدارة، بل هن 
�ساحلات يف نفو�سهن واأعمالهن ليكن �ساحلات خلدمة املجتمع الإن�ساين بخدمة 
بيوتهن وتربية اأولدهن واإ�سعاد العائلة. فمتى ا�ستقامت اأحوال املمالك ال�سغرى 
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هلل  املطيعات  هن  و»القانتات«  والوطن.  الأمة  اأحوال  ا�ستقامت  البيوت(  )اأي 
للرجل  منهن  طاعة  هي  الطاعة  وهذه  الزوجية.  بحقوق  القائمات  ولأزواجهن، 
والنظام،  القانون  �سمن  للوايل  الرعية  طاعة  هي  واإمنا  �سرًعا.  عنه  منهيٍّ  غري  يف 
وهي طاعة تقابلها طاعة الرجل للمراأة �سمن النظام العائلي اأي�ًسا. فال يطاع رجل 
فيما فيه اإف�ساد للنظام واإخالل بحياة الأ�سرة، ول تطاع امراأة فيما ينايف م�سلحة 
الألفة، ويخالف قانون �سعادة البيت. و»احلافظات للغيب« هن اللواتي يرعني يف 
غيبة الرجال ما جتب رعايته وحفظه من ال�سرف واملال ونظام البيوت وغري ذلك 
بحفظ حقوقهن  اهلل  كما حفظهن  وترعاه،  عليه  حتافظ  اأن  البيت  لربة  ينبغي  مما 
الن�ساء،  نحو  بواجباتهم  بالقيام    نبيه  ل�سان  وعلى  كتابه  يف  الرجال  اأمر  باأن 
وبال�ستي�ساء بهن خرًيا، وبالوفاء لهن باحلقوق التي منحها اهلل اإياهن. وهذا معنى 
قوله تعاىل: »مبا حفظ اهلل« اأي مبا حفظهن اهلل به من الواجبات التي فر�سها لهن 
على الرجال. اأي اأن هذه الواجبات التي فر�سها اهلل على الن�ساء هي يف مقابل 

واجبات فر�سها على الرجل نحو املراأة.

ٱ   نث  تعاىل:  قوله  وهو  الكرمية،  الآية  من  الأول  فال�سق 
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    پ  ڀ  ڀ  ڀ  
ڀ  ٺمث  ]الن�ساء/ 34[ ُيبنيِّ وظيفة الرجل، وهي اأنه راٍع يف اأهله، واٍل 
عليهم، حفيظ على َمن وله اهلل عليه، مع بيان ال�سبب الذي من اأجله ن�سبه لهذه 
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الوظيفة، وال�سق الآخر منها، وهو قوله تعاىل: نثٺ   ٺ  ٿ  
لها اهلل لها، ليتم  ٿ  ٿ  ٿ  ٹمث  ]الن�ساء/ 34[ يبني وظيفة املراأة التي اأهَّ

َره اهلل له نظام الكون، وت�ستقيم اأحوال الأ�سرة.  بقيام كل واحد منهما مبا َي�سَّ

وقد جمعت هذه الآية الكرمية يف قليل من اللفظ خال�سة ما و�سل اإليه 
العلم احلا�سر من خ�سائ�س الرجل وخ�سائ�س املراأة. فقد بينت اأن لكل منهما 
َره اهلل له من  طبيعة توؤهله لل�سري فيما ُخِلق لأجله. فعلى الرجل اأن يقوم مبا َي�سَّ
له  اهلل  رها  َي�سَّ مبا  تقوم  اأن  املراأة  وعلى  واأخالقه،  طبيعته  تنا�سب  التي  الأعمال 

كذلك، لتتّم احلكمة، ويعمر الكون، �سنة اهلل يف خلقه نث ىئ  ی  ی    ی  
ی   مث ]الأحزاب/ 62[.

* * * * *
وبعد فقد راأيتك تخلطني يف �سرد الآيات الكرمية، �سواء اأوافقت املو�سوع 
الذي ت�سرت�سلني فيه، اأم مل توافقه، فاأي منا�سبة لالآيات الكثرية الدالة على اأن 
بالقوة  الإميان  على  يجربهم  النا�س  على  م�سيطًرا    ر�سوله  يجعل  مل  تعاىل  اهلل 
اأهله  اأمور  �سبط  على  الرجل  قيام  مو�سوع  الآيات يف  لهذه  منا�سبة  اأي  والإكراه، 
باحلكمة، وت�سديد اأحوال الأ�سرة ت�سديًدا يجعل ال�سعادة مهيمنة على احلياة العائلية؟ 

ئ النا�س على  لقد تو�سعت يف معنى احلرية تو�سًعا يجعلها فو�سى، وُيَجرِّ
ك�سر القيود اخللقية والجتماعية والدينية والقوانني الو�سعية التي جتعل النا�س 
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يف �سعادة ما اتبعوها واأقاموا وزنها.

تقولني: »ل م�سيطر على امل�سلم يف اأمر دينه اإل عقله واإرادته«، اأو لو كان، 
اأيتها الآن�سة، �سعيف العقل، �سعيف الإرادة، غالًبا على اأمره هواه، م�سيطرة نف�سه 
الأمارة على حجاه)1(؟ وهل ي�ستقل كل عقل بفهم الدين من غري رجوع اإىل اآياته 
البينات، و اإىل املقدمات التي تر�سده اإىل فهم الدين فهًما �سحيًحا، ل فهًما غري 

م�ستند اإىل اأ�سول اللغة واأ�ساليبها، وال�سنن ال�سحيحة املبينة مقا�سد القراآن؟

منا�سبة،  وغري  ملنا�سبة  تذكرينها  التي  الآيات  هذه  بكل  تهولني  اإنك 
لت�سلي من طريق الإ�سالل وال�ستهواء اإىل فكرتك التي ترمني اإليها، وهي اأن 
تكون املراأة امل�سلمة كا�سرة كل قيد، راكبة راأ�سها، عاملة مبا توحيه اإليها نف�سها، غري 
ملتفتة اإىل اأب اأو اأخ اأو زوج اأو غريهم من الأولياء ال�سرعيني. وهذا ما ل يقول به 

اأحد، حتى الأمم ال�سافرة ن�ساوؤها اأنف�سها.

لتحرير  ت�ستن�سرينها  التي  املتمدنة  الدولة  تلك  الإفرن�سية،  الأمة  هذه 
املراأة امل�سلمة، مل يزل قانونها املدين ين�ّس على ولية الرجل على املراأة، ومينعها 
حرية الت�سرف يف مالها اإل باإذن زوجها، ويحظر عليها ذلك حظًرا، يف حني اأن 
ما  منه  وتنفق  مالها،  يف  تت�سرف  ذلك  يف  حرة  جعلتها  قد  الإ�سالمية  ال�سريعة 
اإنفاقها حد الإ�سراف فهي  بلغ  اإذا  اأو  اإل فيما ل يحل،  �ساءت على ما �ساءت، 

)1( حجاه: عقله وفطنته. )م(.
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والرجل يف احلجر عليهما اإن فعال ذلك �سواء. اأ�سيفي اإىل ذلك اأن هذا القانون 
ل يبيح لها اأن تكتب ر�سالة اإىل اأحد اإل باإذنه، ول اأن ت�سهد �سهادة اإل باإذنه، ول 
اأن تتاجر اإل باإذنه، اإىل غري ذلك من الأمور التي حظر عليها القانون اأن تقوم بها 
اإل باإذنه. اأترينهم وحو�ًسا لأنهم قيدوا حرية املراأة ببع�س قيود راأوها نافعة لهيئتهم 
الجتماعية؟ كما زعمت اأن امل�سلمني وحو�س �سارية لأمٍر راأوا اأنه يوافق حالتهم 
الجتماعية، ويحفظ املراأة من نظرات ال�سوء يطعنها بها رجال ال�سوء ويرعاها من 

َها يف اأذنيها الّطغام اللئام. بُّ كلمات بذاءة وغرام، َي�سُ

اإنك ل تريدين اأن يكون لأحد �سلطة ما على املراأة، وترغبني يف اأن يكون 
الأمر لها وحدها ل �سريك لها، تفعل ما ت�ساء، ل حافظ لها اإل عقلها واإرادتها، 
امني بامل�سيطرين، ومبنتحلي  ول وازع اإل نف�سها، ول رادع اإل هواها. وو�سفت القوَّ
الوكالة عن الن�ساء، وبغري ذلك من الأو�ساف الظاملة. ثم اأتبعت ذلك با�ستنجاد 

ال�سلطات لتخلي�س الن�ساء امل�سلمات من ظلم الرجال امل�سلمني.

وملا مل ي�ستطع موؤلفو كتابك اأن ينكروا اأن الرجال قوامون على الن�ساء 
لورودها �سريحة يف الآية الكرمية حاولوا اأن يف�سروها تف�سرًيا ينطبق على هواهم، 

فقالوا يف )�س 116(:

قواًما،  الروح. وليكن كل منهم  الن�ساء يف  الرجال قوامني على  »ليكن 
ولكن على زوجته التي ينفق عليها. ول يد له يف غريها«.
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كعالقة  حم�سة،  روحية  عالقة  باملراأة  الرجل  عالقة  تكون  اأن  اأتريدين 
الروؤ�ساء الروحيني بالنا�س، ينفحونهم بالربكات، وميدونهم بال�سلوات، ويوؤيدونهم 
امل�سلحة  اأحكمتها  واملراأة  الرجل  بني  عالقة  هناك  اإن  ال�ساحلات؟  بالدعوات 
امل�سرتكة، وحافظ عليها الإخال�س. ول بد اأن يكون �سيء من الأمر بيد اأحدهما 
اأكرث مما يف يد الآخر، ليتم اأمر ال�سركة. نعم، ل حمالة اأن يكون من بيده هذا الأمر 
مقيًدا ب�سروط يتفق عليها الفريقان. وهذا الأمر بيد الرجل لأنه موؤهل له بطبيعته، 

كما �سرحنا ذلك يف النظرة ال�سابقة، ويف هذه النظرة.

وهذا معنى قوله تعاىل يف �سورة ]البقرة/ 228[: نث ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  
ڱڱ   ں  ں  ڻمث  اأي يجب للن�ساء من احلق على الرجال مثل ما 
يجب لهم عليهن باملعروف، اأي بالوجه الذي ل ُيْنَكر يف ال�سرع وعادات النا�س، 
فال يكلف الن�ساء الرجال ما لي�س من �ساأنهم، ول ُيَعنِّف اأحدهما �ساحبه، ول 
ي�ستطيل عليه ول َيحِمُلُه على ما لي�س يف طاقته اأن يحمله وياأتيه. واملراد مبماثلة 
ا وح�سنة يوؤجر عليها من يقوم  احلقوق مماثلة الواجِب الواجَب يف كونه ف�سيلة وحقًّ
بها، ل املماثلة يف جن�س الفعل، فال يجب على الرجل اإن غ�سلت املراأة ثوبه اأو 
خاطته اأو طبخت طعامه اأو عجنت عجينه، اأن يفعل هو نحو ذلك، ولكن يقابله 
مبا يليق بالرجال اأن يقوموا به من احلقوق امل�سروعة. وكذلك املراأة ل يجب عليها 
بالقيام  تقابله  واإمنا  �سعيه وكدحه،  الرجل مبثل  لتقابل  للرزق،  اأن تكدح وتعمل 
باأعمال البيت، ليتم نظام الأ�سرة ويتحقق معنى ال�سركة بقيام كل منهما بهذه 
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امل�سلحة امل�سرتكة املنفعة وقوله تعال:  نثں  ں  ڻمث   ]البقرة/ 228[ 
هي درجة الوايل ال�سالح، اأو احلافظ الأمني، اأو الراعي امل�سوؤول عن رعيته. وهذه 
درجة ف�سل دنيوية، ملا يف الرجل من ال�ستعداد للقيام بهذه الولية، وملا يقوم به 
من الأعمال ال�ساقة لكت�ساب املال، الذي ينفقه يف م�سالح البيت، ويبذله يف 

�سبيل اأن تعي�س اأ�سرته عي�سة را�سية.

راأي  فهذا  ينفق عليها  التي  بالزوجة  املراأة  القيام على  واأما تخ�سي�سك 
ل يجري والعقل يف ميدان. فالآية عامة اللفظ واملعنى، واإن كان لنزولها �سبب 
خا�س. لأن العربة بعموم اللفظ ل بخ�سو�س ال�سبب. اإن كنت جتهلني فاعلمي 
ذلك على اأننا لو �سلمنا بوجوب حملها على �سببها اخلا�س، فاإن الآية يف عمومها 
اإن  ذلك؟  اأفهمت  بالظن.  اليقني  ُيْنَق�س  ول  ظني،  �سببها  من  ورد  وما  يقينية، 
كنت ل تعرفني الأ�سول التي تر�سدك اإىل تف�سري الآيات الكرمية واإدراك معانيها، 
اأراد  فارجعي اإىل حكم العقل جمرًدا يتبني لك اأنك خمطئة فيما تزعمني. ولو 
اهلل بالرجال والن�ساء الأزواج والزوجات فقط ل�سرح بذلك ت�سريًحا، لأن املقام 
يقت�سي ذلك، ولكنه عرّب بالرجال والن�ساء ليدل بذلك على اأن احلكم اأعم من اأن 
يكون الرجال والن�ساء اأزواًجا وزوجات. فاملراد بالرجال والن�ساء اجلن�س. و)ال( 
هنا هي اجلن�سية، التي تبني احلقيقة واملاهية والطبيعة، ولذا ت�سمى لم احلقيقة، 
ام  لته للولية، قوَّ ولم املاهية ولم الطبيعة فالرجل بطبيعته، ومبا اأوتيه من فطرة اأهَّ
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على املراأة باملعنى الذي �سرحناه.

ًما على ابنته اأو اأخته، اأو على غريهما من  األ يروقك اأن يكون الرجل قيِّ
حمارمه الالتي ل ويل لهن ول نا�سر، كما اأجمع على ذلك امل�سلمون؟ ل بد اأنك 

تودين ذلك متى علمت معنى القيام يف هذا املقام.

ثم قالوا يف )�س 117( وهو اإحدى د�سائ�سهم:

»ولي�س ينفع الرجال والن�ساء اأن يكون الرجال قوامني ج�سًما ومادة فقط، 
واأن يعمم الرجال وليتهنَّ على من مل يعطهم ال�سرع حق الولية عليهن. بل 
ي�سر اجلن�سني اأي �سرر اأن يحقر كل رجل اأمه وابنته وزوجته واأخته ب�سوء ظنه 

امل�ستمر، ي�سند اإليهن ف�ساد الأخالق ويحب�سهّن«.

ال�سرع حق  يعطه  من مل  على  الولية  الآن�سة،  اأيتها  الرجل،  يعمم  مل 
الولية عليها. فاإن اأردت غري الزوجة من املحارم الالتي هو وليهن بحكم ال�سرع 
فقد اأخطاأت الفهم واإن اأردت غريهن من امل�سلمات فلم يفعل ذلك اأحد، ومل 
ن�سمع به اإل يف كتابك هذا حيث زعمت يف )�س 15( هذا الزعم الفا�سد: من 
اًما على الن�ساء جميًعا، حتى راأت املراأة كل الرجال  اأن كل رجل يعد نف�سه قوَّ

امني عليها. قوَّ

النظرة الثامنة- يف معنى ولية الرجل على املراأة
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ظنه  ب�سوء  وزوجته  واأخته  وابنته  اأمه  يحقر  رجل  كل  اأن  اأنباأك  من  ثم 
عظيم.  بهتان  هذا  اإن  اللهم  ويحب�سهن؟  الأخالق  ف�ساد  اإليهن  ُي�سند  امل�ستمر، 
زين  »نظرية  الآن�سة  بها  ت�سمهم  التي  التهم  هذه  من  اإليك  يربوؤون  وامل�سلمون 

الدين« اأو موؤلفو كتابها، ويردون يف وجهها ووجوههم هذه املثالب الدنيئة.

فناك، يا هذه، قيمة املراأة امل�سلمة يف نف�س الرجل امل�سلم، واأو�سحنا  وقد عرَّ
للقارئ اأنك اإمنا تن�سبني اإليها واإليه الزور والبهتان. وهم يعلمون من عفاف ن�سائهم 
كانوا  اأو  رهبانًا،  لعا�سوا  ذلك  ينايف  ما  امل�سلمون  علم  ولو  يعلمون.  ما  وطهارتهن 
يف�سلون املوت العزيز على احلياة الذليلة. فاقطعي ل�سانك يا من ل تعرفني من 

اأمر امل�سلمني على اختالف مذاهبهم �سيًئا.

نعم اإنهم ليغارون اإن كان هناك ريبة. واإل فال يخطر ببالهم اأن يرموا اأهلهم 
مبا تزعمني. وقد قال ر�سول اهلل : »اإن من الغرية غرية يكرهها اهلل عز وجل 
وهي غرية الرجل على اأهله من غري ريبة« وقال علي : »ل تكرث الغرية على 

َمى بال�سوء من اأجلك«. اأهلك َفرُتْ

الغرية  وهي  وال�سرف،  املروءة  لأهل  منها  بد  فال  حملها  يف  الغرية  واأما 
يف  الُعلوج  يزاحمن  ن�ساءكم  »اأتَدعون  الب�سري:  احل�سن  قال  وقد  املحمودة. 

الأ�سواق؟ قبح اهلل من ل يغار«.
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فقد  باطاًل،  ظننت  لقد  اإليها؟  الف�ساد  اإ�سناد  املراأة  تربقع  يف  اأن  اأتظنني 
اأعلمناك اأن �سيانة املراأة بالنقاب لي�ست حلفظها من اأن َتِرَد موارد ال�سوء، واإمنا هو 

لدفع عيون اخلاطئني، ورد األ�سنة الفاجرين.

اًما على املراأة  وقد زعمت يف ) �س 118( اأنه ل ميكن للرجل اأن يكون قوَّ
وهو يحجب وجهها بحجاب مينعه هو نف�سه من معرفتها خارج بيتها، ول �سيما اإذا 
لب�ست مالءة غري التي يعرفها رجلها. اإىل اآخر ما نفثته من ال�سموم و�سوء الظن 

باملراأة امل�سلمة يف �سبيل الدفاع عنها.

اإن امل�سلم اأيتها الآن�سة، ل ي�سيء الظن باأهله، كما قدمنا، ولي�س النقاب 
ف�سفالة  عليه.  الإقدام  ُيردن  ما  ودون  ال�سافالت  دون  يحول  الذي  هو  اأو عدمه 
اخللق ل متنع املراأة، منتقبة كانت اأو غري منتقبة، من عمل ي�سينها، لأن الإقدام 
على املنكر ل يكون يف ال�سوارع والأ�سواق واملتنزهات العامة واإمنا يكون حيث 
قباء. فاأي دخل للنقاب يف ذلك؟  ياأمن الف�ساق والفا�سقات اأن تراهم عيون الرُّ

غفر اهلل لك.

املراأة، خلطئك يف  الرجل على  الآن�سة، معنى ولية  اأيتها  اأخطاأت،  لقد 
تدِر  و�سطوة ومل  �سيطرة  اأنه  فظننت  وعقاًل،  ولغة  �سرًعا  عليها  القيام  معنى  فهم 
الرجل  �سرًعا ولية على  لها  اأن  تعريف  ورعاية وحمافظة، ومل  �سفقة ورحمة،  اأنه 
متبادلة،  حقوًقا  الإ�سالم  قواعد  مبقت�سى  واملراأة  الرجل  بني  واأن  اأي�ًسا،  والبيت 

النظرة الثامنة- يف معنى ولية الرجل على املراأة
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فولية الثنني ولية م�سروعة مقيدة بالعدل واحلرية املعقولة، كما ق�س�سنا عليك 
ٻ   ٻ   ٱ   نث  تعاىل  قوله  تف�سري  يف  النظرة،  هذه  يف  ذلك،  نباأ 

ٻمث ]الن�ساء/ 34[.



وفيها تف�سري قوله تعاىل:

ڎ   ڎ   ڌڌ    ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ    ڇ   نث 
گ   گ   گ   گ   ک     ک   ک.  ڑ   ڑ   ژ   ژ    ڈڈ  
ڳ  ڳ  ڳ       ڳ  ڱ    ڱ  ڱ  ڱں  ں  ڻ  ڻ  ڻڻ   
ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ مث اإىل قوله تعاىل:  نثۆئ  
ی   ی   ی   ی     ىئ    ىئىئ   ېئ   ېئ   ېئ   ۈئ      ۈئ   ۆئ  

جئ  حئ  مئمث ]النور/ 30 - 31[.

* * * * *
قوله تعاىل: نث ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍمث اأي يغ�سوا بع�س 
اأب�سارهم، وهو النظر العمد لغري �سرورة، �سواء اأكان �سادًرا عن نف�س طاهرة، اأم 
�س. اإذ لي�س الق�سد غ�س الب�سر مطلًقا، بل غ�س ما  َبعُّ عن نف�س فاجرة. فمن للتَّ
كان منه مق�سوًدا لغري ما غر�س �سحيح داٍع اإىل النظر، ومنه النظر تلذًذا باجلمال، 
اأو اإعجابًا ب�سنع اخلالق �سبحانه، واإن كان �ساحبه طاهر النف�س، لأن اعتياد ذلك 
بالغة ما بلغت من الطهارة والقدا�سة. فالإن�سان  اللوامة  النف�س  اإف�ساد  اإىل  يدعو 

النظرة التا�سعة
يف  وجوب غ�س النظر، وعدم اإبداء الزينة، 

و�سرب اخلمر على اجليوب
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اإن�سان مهما تقد�س وتطهر. لذلك جاء النهي يف احلديث اأن ُيْتِبَع الإن�سان النظرة 
»قال  قال:  بريدة  عن  احلديث:  ويف  عليه.  والثانية  له  الأوىل  وجعل  النظرة، 
ُتْتِبـع النظرة النظرة فاإن لك  ر�سول اهلل  لعلي - كرم اهلل وجهه: يا علي ل 
الأوىل ولي�ست لك الثانية« اأخرجه اأبو داود والرتمذي ولفظ الدارمي: »الآخرة« 
مكان »الثانية«. وعن اأمامة عن النبي  قال: »ما من م�سلم ينظر اإىل حما�سن 
امراأة ثم يغ�س ب�سره اإل اأحدث اهلل له عبادة يجد حالوتها يف قلبه« رواه اأحمد 
والطرباين والبيهقي ولفظ الطرباين: »ينظر اإىل امراأة اأول َرْمَقة« وذلك باأن يقع 
ًعا. عن جرير، قال: »�ساألت ر�سول  ب�سره عليها من غري ق�سد في�سرف ب�سره عنها َتَورُّ

اهلل  عن نظر الُفَجاءة فقال: ا�سرف ب�سرك« رواه م�سلم واأبو داود والرتمذي.

اثارة ما �سكن من  اإىل  الب�سر داعًيا  وملا كان ال�سرت�سال يف عدم غ�س 
اأهواء النفو�س، و�سبًبا يف الوقوع فيما ل يحل يف بع�س الأحيان، اأمرنا اهلل بالغ�س 
النف�س الأمارة،  الريبة وحتريك هوى  العمد لغري ما حاجة من  النظر  ملا يف  منه، 

وملا يف غ�س الب�سر من البعد عن ذلك، ثم حذرنا عواقبه، فقال: نث  ڍ  
ڌڌ   ڎ  ڎ  ڈ مث اأي اأطهر لهم، فاإن يف حفظ الفروج اأن تتدن�س ما فيه 
من الطهارة، والتغلب على هوى النف�س اجلاهلة، وانت�سار العقل على الهوى، وفوز 

الف�سيلة على الرذيلة.

ثم ملا كانت بع�س النفو�س ت�ستحل املحرم بالتاأويل، اأو تدعي ح�سن النية 
نثژ   ژ   اأو حتظر تبًعا للنيات، قال تعاىل:  فيما تقدم عليه من الأمور التي تباح 
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ڑ  ڑ  کمث  اأي مبا يفعلونه من عدم غ�س الب�سر عما ل يحل النظر اليه، 
عني اأنهم اإمنا ينظرون نظًرا عفيًفا طاهًرا م�سبًبا عن �سرورة اأو حاجة. فاهلل خبري  ُمدَّ
مبا يف القلوب، عليم بذات ال�سدور. وقد جاء يف احلديث: »اإمنا الأعمال بالنيات، 

واإمنا لكل امرئ ما نوى«

ک     نثک   فقال:   املوؤمنني،  به  اأمر  ما  مبثل  املوؤمنات  اهلل  اأمر  وقد 
ڳ        ڳ   نث   ذلك  على  وزاد  مث  ڳ  گ   گ   گ   گ  
ڳ  ڱ    ڱ  ڱ  ڱں  ں  ڻ  ڻ  ڻمث فهذا خا�س باملراأة. 
والرجل ل يجب عليه ذلك، ملا فيه من احلرج، لأنه مكلف بال�سعي للرزق والعمل 

واجلهاد وغري ذلك مما يجب عليه دون املراأة.

نهاهن اهلل اأن يبدين زينتهن، اأي يظهرنها عمًدا ، فذلك حمرم ل يليق 
من  التجمل:  به  يق�سد  ما  كل  يف  عامة  والزينة  واأخالقهن  و�سرفهن  بدينهن 
قالدة و�سوار وقرط وثوب ونحوها. فاإن ظهر منها �سيء ظهوًرا غري مق�سود بحيث 
انك�سف ما ي�سرته بريح اأو حركة غري مق�سودة. فذلك ل ُيوؤَاخذن عليه، فاإن تنبهن 
له �سرتنه. وذلك قوله تعاىل: »اإل ما ظهر منها« ا�ستثنى من ق�سد الإظهار ما يظهر 
بال ق�سد اإىل اإظهاره، فلي�س فيه حرج. وقد وافق موؤلفو كتاب »ال�سفور واحلجاب« 
)�س 233( على اأن املمنوع هو الإظهار ق�سًدا، ومل يتناول الظاهر بنف�سه الالزم 
املحجة  فاأخطوؤوا  �سرورة،  اأو  وِجِبلَّة  وطبًعا  عادة  الظهور  لزم  كل  من  اإظهاره... 
بقولهم: »الالزم اإظهاره« بعد قولهم: »الظاهر بنف�سه«. اإذ كيف يظهر بنف�سه من 

النظرة التا�سعة - يف وجوب غ�س النظر، وعدم اإبداء الزينة، و�سرب اخلمر على اجليوب
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غري ق�سد اإىل اإظهاره، ثم ُيحَكم عليه باأنه لزم الإظهار؟ فاإن ظهر بنف�سه فهو اإًذا 
غري ُمْظَهر عمًدا، واإن اأُْظِهر ق�سًدا فهو غري ظاهر بنف�سه.

والآية، كما ترى لي�س فيها دللة على جواز ك�سف �سيء من بدن املراأة، 
ل وجهها ول غريه، ول على عدم جواز ك�سفه. واإمنا فيها عدم جواز اإبداء الزينة، 
اإل ما ظهر منها بغري ق�سد اإىل اإظهاره. وجواز ك�سف الوجه والكفني ماأخوذ من 

حديث )اأ�سماء بنت اأبي بكر( الذي قدمناه.

ولبع�س املف�سرين راأي اآخر يف تف�سري الزينة. وهو اأن املراد بها موا�سعها، 
فال يجوز اإبداء هذه املوا�سع، اإل ما ظهر منها مما يف �سرته حرج. وذلك هو الوجه 
الفقريات  على  اأي�ًسا  حرًجا  �سرتهما  يف  لأن  القدمني،  بع�سهم  وزاد  والكفان. 
والعامالت يف املزارع ونحوها. واحلق الراأي الأول، فهو الظاهر من اأ�سلوب الكالم 
بال تاأويل ول ا�سطرار اإىل تقدير حذف. واإمنا يلجاأ اإىل التاأويل اأو التقدير حيث 
يتعذر �سرف الكالم على حقيقته. ول �سيء من هذا يف الآية الكرمية والعقل 
اأو  الكفان  اأو  الوجه  ا كان مو�سعها:  اأيًّ املراأة  زينة  اإخفاء  ياأبى وجوب  ال�سليم ل 
الأذنان اأو غريها، ملا يف اإظهارها من �سعف احلياء ورقة الدين، ووهن اخللق، واإثارة 
النفو�س الأّمارة. فجواز ك�سف الوجه والكفني ب�سرطه ل يفهم �سراحة من قوله 
تعاىل: نثڳ  ڳ       ڳ  ڱ    ڱ  ڱ  ڱ   مث واإذا دار الأمر بني التقدير 

وعدمه فعدمه اأوىل، كما هو املعروف عند العلماء.
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منها  ظهر  مبا  املراد  فلي�س  موا�سعها  بالزينة  املراد  اأن  �سلمنا  لو  اأننا  على 
الوجه والكفني، واإمنا املراد به ما ظهر من هذه املوا�سع من غري ق�سد اإىل اإظهاره، 

باأن ظهر اتفاًقا. هذا ما يقت�سيه الأ�سلوب.

اأطواق  على  اأي  َڻمث  ڻ   ڻ   نثں   تعاىل:  قال  ثم 
الراأ�س  القمي�س حيث يدخل منه  قم�سهن. واجليوب: جمع جيب، وهو طوق 
كانت هذه اجليوب اأي الأطواق وا�سعة تبدو منها نحورهن و�سيء من �سدورهن 
وما حواليها، وكن ي�سدلن اخلمر من ورائهن فتبقى هذه املوا�سع مك�سوفة فاأمرهن 
ب�سرب اخلمر عليها حتى يغطينها كما ي�سدلنها من وراء فيغطني الرقبة وما يبدو 
من الظهر وما يليه. فالأمر ب�سرب اخلمر على اجليوب نف�سها مبالغة يف �سربها على 
مال ت�سرته القم�س، وهو واجب ال�سرت، لأنها ِل�ِسَعِتَها ل تبلغ يف ال�سرت ما يجب 
�سرته. واخُلُمر جمع خمار، وهو كل ما تختمر به املراأة. فاإذا اختمرت املراأة على 
العادة التي كانت متبعة �سرت خمارها الأذنني والعنق والرقبة وما يبدو من الظهر، 
ول ي�سرت النحر ول ما يبدو من ال�سدر وما حواليه ل�سعة جيب القمي�س. فاأمرهن 
ب�سدل اخلمار على هذه املوا�سع اأي�ًسا. فاجليب: هو طوق القمي�س حيث يدخل 
منه الراأ�س. وقد كان ُيجَعل وا�سًعا، فُي�ْسَتْغنى ب�سعته عن �سق القمي�س من اأمام 
اأو خلف اأو ميني اأو ي�سار ولي�س هو ال�سق يف اأحد نواحيه، كما فهم موؤلفو كتاب 

»ال�سفور واحلجاب« و�سنتكلم على جهلهم هذا يف الكالم على جهالتهم.

النظرة التا�سعة - يف وجوب غ�س النظر، وعدم اإبداء الزينة، و�سرب اخلمر على اجليوب
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اهلل  »يرحم  قالت:   – عنها  اهلل  ر�سي   - عائ�سة  عن  البخاري  روى 
الن�ساء املهاجرات الأَُول، ملا اأَنَْزل اهلل نث ں  ڻ  ڻ  ڻمث �سققن 
»ولأبي  الق�سطالين:  قال  املروط:  من  �سققنه  مبا  اأي  به«  فاختمرن  ُمُروطهن)1( 
ُخُمَرهن  ي�سدلن  اجلاهلية  يف  وكن  امل�سقوقة.  بالأُُزِر  اأي  بها«  فاختمرن  الوقت: 
من خلفهن فتنك�سف نحورهن وقالئدهن من جيوبهن، فاأُمرن اأن ي�سربنهن على 
راأ�سها  على  اخلمار  ت�سع  اأن  ذلك  و�سفة  ونحورهن.  اأعناقهن  لي�سرتن  اجليوب 

ع« اهـ. َقنُّ وترميه من اجلانب الأمين على العاتق الأي�سر، وهو التَّ

ثم بني �سبحانه من يحل لهن اأن يبدين زينتهن له بقوله: نثۀ  ۀ   
مث اإىل قوله تعاىل: نث ى     ائ   ائ   ہ  ہ  ہ  ہھَّ
ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئمث   ]النور/ 30[ فال يجوز اإبداء الزينة ق�سًدا لغري 
من ُذكر. وقد ذكر هناك من ل يحل لهن اإظهار زينتهن له، اإل ما ظهر منها اتفاًقا 

من غري ق�سد اإىل اإظهاره. وذكر هنا من يحل لهن اإبداوؤها له ق�سًدا.

نثۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ     ېئ  ېئ  ېئ  ىئمث  ثم قال تعاىل:  
باأن  عمًدا،  اخلالخيل  قعقعة  الأجنبي  ُي�ْسِمْعن  اأن  املوؤمنات  نهى  كاخلالخيل. 
تقرع اخللخال باخللخال. وكذا يحرم عليها حتريك يدها ق�سًدا اإىل اإ�سماعه و�سو�سة 
اأدب ال�سلوك  اإىل  اإر�سادهن  اإمنا هو  الأ�ساور، لأن العلة يف النهي واحدة، واملراد 

)1(  مروطهن: اأثوابهن. )م(.
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الالئق بهن، لريباأن باأنف�سهن)1( عما يحمل على الريبة والظنة، اأو �سعف اخللق، 
نثۀ   بعد قوله تعاىل:  نثۆئ  ۆئ  ۈئمث     الرتبية وقوله تعاىل:  اأو �سوء 
ل  بعينها  الزينة  بالزينة  املراد  اأن  من  قدمنا:  ما  على  يدل  ۀ   ہمث 
موا�سعها، لأن املوؤمنة قد ُنهيت اأن ت�سمع الأجنبي قعقعة اخللخال، وهو من الزينة 

التي ل تظهر، واإمنا تعرف ب�سوتها. فدل ذلك على ما ذكرنا.

واأما مواقع الزينة فاإمنا يجوز اإبداء الوجه والكفني منها ب�سرطه اإذا مل ُتَزيَّن. 
�سرت  لوجوب  تابع  احلال  هذه  �سرتها يف  ووجوب  اإظهارها،  يجوز  فال  ُزيِّنت  فاإن 

زينتها.

وملا كان اهلل �سبحانه توابًا على من ع�سى ثم رجع نادًما تائًبا، وكان التهاون 
مبا تقدم يف الآية من الأوامر والنواهي قد يقع، قال تعاىل يف ختامها: نثىئ   ی    

ی  ی  ی  جئ  حئ  مئمث   ]النور/ 31[ .

* * * * *
وبعد فاإن اجليب هو طوق القمي�س حيث يدخل فيه الراأ�س، كما يف جميع 
رنه وا�سًعا بحيث تبدو �سدورهن اأو بع�سها. فاأمرهن اهلل  كتب اللغة، وقد ُكنَّ ُيَقوِّ
ب�سرب اخُلُمر على اجليوب �سرًتا ملا يبدو مما ل ميكن املراأة �سرته بالقمي�س لت�ساع 
هنَّ  جيبه اأي طوقه. وبعبارة اأو�سح: كانت ُقُم�س الن�ساء من قبل على نحو ُقُم�سِ

)1(  لريباأن باأنف�سهن: لريفعن وينزهن اأنف�سهن. )م(.
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َطة( اأو بالإفرن�سية )ديقولتيه  اليوم، اأي كانت كما يقال يف العربية الدارجة: )ُمَزلَّ
Décolletée( ولي�س املراد باجليب �سق القمي�س من اأمام اأو من وراء اأو من ميني 

اأو من ي�سار كما فهمت ح�سرة الآن�سة اأو موؤلفو كتابها. ولذلك ظنوا اأن اجليب هو 
ال�سق على نحو ما يكون يف بع�س الثياب. اإن مل ت�سدق ما نقول فاقراأ ما جاء يف 

)�س 218( من كتابهم:

»وقال )اأي الن�سفي( يف تف�سري »ولي�سربن بخمرهن على جيوبهن« كانت 
فتبقى  ورائهن  من  اخلمر  ي�سدلن  وكن  �سدورهن،  منها  تبدو  وا�سعة  جيوبهن 

مك�سوفة فاأمرن اأن ي�سدلنها من قدامهن«.

قالوا:

»كان ينبغي للن�سفي اأن ل يغري العبارة من كالم اهلل تعاىل ، ولي�س فيه ما 
يقت�سي تف�سرًيا اإل كلمة »جيوبهن« لأن اجليوب وموا�سعها تغريت بتغري الأزياء. 
فقد كانت يف ال�سدور، واأما الآن فلي�س لها مو�سع متعارف... اإن التف�سري يكون 

بالإي�ساح ل بالتغيري، ولكن الن�سفي غري كالمه تعاىل ...«

اأ�سدقت اأنهم ظنوا اأن اجليب هو �سق القمي�س من اأحد جهاته؟ لذلك 
مدخل  هو  اجليب  اأن  علموا  ولو  الأزياء.  بتغري  مو�سعه  ويتغري  يتغري  اإنه  قالوا: 
بتغري  يتغري مو�سعه  اإنه  قالوا  ملا  يقور طوقه  اأعاله حيث  القمي�س من  الراأ�س يف 
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الأزياء، وملا وقعوا يف هذا اخللط، ولعلموا اأن الن�سفي مل يغري كالم اهلل، بل اإنهم 
هم املغريون، واإنهم هم للحق نا�سفون.

* * * * *
وقد اأجمع امل�سلمون، م�ستندين اإىل كتاب اهلل و�سنة ر�سوله وحكم العقل 
ال�سليم، على وجوب غ�س الب�سر، واأنه ل يجوز للرجل النظر اإىل املراأة الأجنبية 
عمًدا لغري حاجة �سحيحة، ول يجوز للمراأة النظر اإىل الرجل الأجنبي كذلك، 
اإل ما يكون عن غري ق�سد اإىل النظر، اأو ل�سرورة. �سواء اأكان النظر املق�سود �سادًرا 
عن نف�س مر�سية اأو نف�س اأمارة. فنظر الرجل اإىل املراأة اأو املراأة اإىل الرجل تلذًذا 
باجلمال لذاته، اأو اإعجابًا ب�سنع اخلالق �سبحانه )كما يقولون( هو من النظر املحظور 

ة. لقوله تعاىل: نث ڇ  ڇ   ڇ   �سرًعا، واإن �سدر عن نف�س لّوامة َمْر�سيَّ
گ...  گ   گ   ک     نثک   وقوله:  الآيةمث   .. ڍ   ڇ  

الآيةمث ]النور/31-30[.

اأما الآن�سة »نظرية زين الدين« فخالفت امل�سلمني كلهم، واأباحت النظر 
ق�سًدا اإن كان عفيًفا يف موا�سع من كتابها. من ذلك قولها يف )�س 234 - 235(:

الروح،  اإىل  موجه  الأب�سار  من  بالغ�س  الإلهي  الأمر  اأن  اأرى  »واإين 
ة، اأو النف�س اخلبيثة الأمارة بال�سوء.  يَّ فالب�سر له حمركان: اإما النف�س النزيهة املر�سِ
ك بالنف�س الأمارة التي يجب غ�سها بل اإعماوؤها،  واملاأمور بغ�سه هو الب�سر املحرَّ
فينبغي  الإلهية؛  الروح  نفحة من  التي هي  ة  يَّ املَْر�سِ بالنف�س  ك  املحرَّ الب�سر  واأما 
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وتعاىل  �سبحانه  اهلل  ا�ستعمل  هذا  اأجل  من  واإمنا  مطلًقا،  ا  حرًّ دائًما  يكون  اأن  له 
)من( التبعي�سية، فلم يقل يغ�سوا اأب�سارهم، اأو يغ�س�س اأب�سارهن، بل قال تعاىل: 
يغ�سوا من اأب�سارهم، ويغ�س�سن من اأب�سارهن اأي يغ�سوا ويغ�س�سن منها الب�سر 

اخلبيث ال�سرير«.

روؤية  من  املر�سية  النزيهة  للنف�س  مطلًقا  مانع  »فال  تقول:  اأن  اإىل 
اجلمال، فهي نفحة من روح اهلل، وهو تعاىل جميل يحب اجلمال. واإمنا اجلمال 
اآثاره ونعمه. فبقدر ما يتجلى اجلمال يف الن�سان للعينني،  اأثر من  نعمة، بل 
النزيه ق�سًدا عن  الب�سر  نعمه فغ�سنا  اآثاره، وجمال  يتجلى جمال اهلل، وجمال 
روؤية اجلمال كفران لنعمه تعاىل . اأما النف�س اخلبيثة الأّمارة فيجب غ�س ب�سرها 
وب�سريتها، بل اإعماوؤها وحرمانها بذلك روؤية كل جميل فلينظر الإن�سان اإىل نف�سه، 
ك الب�سر فليخف�سه معلًنا عليها اجلهاد الأكرب. واإن  فاإن راأى النف�س اخلبيثة فيه حترِّ
كان ينظر بب�سر النف�س النزيهة املر�سية، ويرى النف�س اخلبيثة فيه مغلوبة خمزية، 
فحق له اأن يرى اآيات اجلمال اإنها اآيات املبدع اجلميل ذي اجلالل، م�سدر اخلري 

وال�سالح والكمال«.

ما اأجمل هذا ال�سعر، لو كان يف الإمكان حتقيق ما تدعيه ح�سرة الآن�سة! 
هي تعلم اأن اأكرث من يتغنى بالدفاع عن املراأة وحريتها، ويظهر حمبتها واحرتامها، 
اإل من كانت  النا�س ل يحبون  اأن هوؤلء  اأنوثتها، هي تعلم  وي�سعى لك�سر قيود 
جميلة، وبخا�سة من اأ�سافت اإىل جمالها خ�سوعها يف قولها. ولينها يف حديثها، 
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اإل  يحرتمون  ول  اجلميالت،  اإل  يجال�سون  ل  تراهم  األ  جمل�سها،  يف  واأن�سها 
اجلميالت، ول يوؤان�سون اإل اجلميالت، ول يخا�سرون يف رق�سهم اإل اجلميالت. 
النعمة، فقد غ�سب اهلل عليهن  �سبحانه هذه  يهبهن اخلالق  واأما غريهن ممن مل 
فال  حريتها،  عن  والدفاع  املراأة  احرتام  يدعون  الذين  اخلبيثني،  هوؤلء  نظر  يف 
ول  نفاًقا  اإل  يوؤان�سونهن  ول  رئاء  اإل  يحرتمونهن  ول  تكلًفا،  اإل  يجال�سونهن 
الن�ساء على �ساكلة هوؤلء  اإل منة وتف�ساًل. وكذلك من كانت من  يراق�سونهن 
الرجال، ل ي�سرها من الرجل اإل ما ي�سره هو منها. فال نخدع اأنف�سنا بالتزاويق من 
الكالم. ولنتجنب كل �سبب يوؤدي اإىل اإثارة النف�س الأمارة، اأو تخبيث النف�س 
اللوامة. فالنا�س )اإل قلياًل منهم( اإمنا يعبدون ويحرتمون ويجلون من املراأة اجلمال. 
فاإذا تعّرت منه مل تبق يف نظرهم �سيًئا يحرتم فهم ينفرون من العجوز والكهلة وممن 
املقام  به، واإن كن من الأخالق والعلم يف  ياأن�سون  نفرتهم مما ل  لي�ست بجميلة 
ة اللوامة؟ اإن هذه النف�س حترتم املراأة لذاتها، جميلة  الأرفع. فاأين النف�س املر�سيَّ
كانت اأو غري جميلة، فال يكون مطمحها قا�سًرا على اجلميالت من الن�ساء، ثم 
اأمر اهلل ِبَغ�ّس  هي تنبو بب�سرها عن غريهن، وتاأنف من موؤان�سة �سواهن؛ لذلك 

الب�سر، �ساحلة كانت نف�س �ساحبه اأو طاحلة.

م�سكينات اأننت، يا من مل ينعم اهلل عليكن بنعمة اجلمال الظاهر، فما اأحد 
يعبدون هذا اجلمال، �ساربني �سفًحا  اإمنا  اإليكن، لأنهم  ينظر  الرجال  من هوؤلء 
عن جمال النف�س وكمال العقل. والآن�سة نراها تعد غ�س الب�سر عن اجلميالت 
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كفرانًا بنعمة اهلل. اأما غ�سه عنكن فهو )بح�سب مفهوم كالمها املخالف( اإميان. اأما 
اهلل �سبحانه الذي يحبكن فقد اأمرنا اأن ل نحرتم من اأحد، رجاًل كان اأو امراأة، اإل 
نف�سه الطاهرة وعمله ال�سالح، واأن ل نغرت بجمال الظاهر. وقد جاء يف احلديث اأن 
 قال: »تنكح املراأة جلمالها ومالها ودينها. فعليك بذات الدين تربت  النبي 
اأب�سارهم،  من  بالغ�س  الرجال  اأمر  اهلل  لأن  م�سرورات  اأنكن  ريب  ول  يداك«. 
ب�سبب اأن هذا الغ�س مينعهم من النظر اإىل اجلميالت وغريهن. اأما اإباحة النظر 
فال يحملونها اإل على من تكون يف نظرهم جميلة. فلي�س وراء هذه الإباحة اإًذا اإل 
العناية بذات اجلمال واخت�سا�سها بالنظر واملحبة والحرتام والإجالل. واأما اأننت 
الغ�س  ووجوب  النظر  حظر  على  اهلل  فا�سكرن  ال�سمال....عندهم.  على  ف�سفر 
من الب�سر، فاإن ذلك منه �سبحانه عناية بكن. ول تنقمن على الآن�سة »نظرية زين 

الدين« لإهمالها �ساأنكن، فاإنها منكن.

اأو  اأطهاًرا،  اأكرثهم مالئك  اأو  النا�س  اأن يكون كل  تريد  الآن�سة  ح�سرة 
اأنبياء اأبراًرا. ونحن نريد ذلك. ولكن هل من املمكن حتقيق ما تريد ونريد؟ واإذا 

مل ميكنا حتقيق هذا الأمر اأفال يجب �سد باب ال�سر دفًعا للمفا�سد؟

اأبي طالب - ر�سي اهلل عنه وكرم وجهه - الذي  ابن  هذا الإمام علي 
اأجمع اأن�ساره واأ�سداده يف زمانه، وامل�سلمون كلهم من بعده، على اأنه املثل الأعلى 
لالأخالق الفا�سلة وطهارة النف�س والعفة، قد نهاه ر�سول اهلل اأن يتبع النظرة النظرة، 
يف احلديث الذي ذكرته يف )�س 245( من كتابك، وذكرناه يف اأول هذه النظرة.
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اأترى ح�سرة الآن�سة اأن رجال هذا الع�سر، وبخا�سة �سبابه، الذين تعرفهم 
والذين ل تعرفهم، خرًيا اأخالًقا، واأكمل اآدابًا، واأطهر نف�ًسا، واأف�سل ديًنا من �سيدنا 
علي بن اأبي طالب، الذي اأجمعت الأمة على علمه ودينه وطهارة نف�سه، والذي 
اإن هذا ل�سيء  اللهم  ال�سيعة(.  امل�سلمني )وهم  يقول بع�سمته جمهور كبري من 
اأول  اإن احلديث الآخر الذي ذكرته يف ال�سفحة نف�سها وهو: »لكم  عجاب. ثم 
نظرة، فال تتبعوها نظرة اأخرى، واحذروا الفتنة« اإن يف هذا احلديث دللة �سريحة 
اأي�ًسا على وجوب غ�س الب�سر وحترمي النظر ق�سًدا، حترميًا مطلًقا غري مقيد بنف�س 

مر�سية اأو نف�س اأمارة، لأن اإتباع النظرة النظرة ي�سبب الفتنة 

ک   ڍ...  ڇ   ڇ   ڇ    ڇ   نث  تعاىل:  قوله  معنى  اإن 
هذه  اإىل  يحتاج  ل  وا�سح   ]30 ]النور/  گمث  گ   گ   ک    
به  املراد  باأن  ا(  )ِعنديًّ بها يف كتابك، حتى حكمت حكًما  اأتيت  التي  الفل�سفة 
لتبعي�س  لي�س  ولكن  للتبعي�س  فمن  الأمارة..  النف�س  عن  ال�سادر  النظر  غ�س 
الأمارة، كما  النف�س  املر�سية و�سادر عن  النف�س  اإىل �سادر عن  وتق�سيمه  النظر 
لأنه  ما يجب غ�سه  وهو  املق�سود،  النظر  به  املراد  اأن  وا�سح يف  هو  واإمنا  زعمت. 
حمرم. ويوؤيده ما ورد من الأحاديث: واإل فمن يعرتف اأن نظره �سادر عن نف�سه 
هذه  كانت  وملا  منزهون!  اأخيار  اأبرار  اأطهار  اأنهم  يدعون  كلهم  النا�س  الأمارة؟ 
اأََمَر اهلل بغ�س الب�سر املق�سود، ومل يحرم النظر  الدعوى ل تقا�س مبعيار �سحيح 
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بال ق�سد اإىل النظر. وهذا هو املراد من احلديث: »ل تتبع النظرة النظرة فاإن لك 
الأوىل ولي�ست لك الثانية«.

املر�سية  بالنف�س  تغرتي  ول  املمرتين  من  تكوين  فال  احلق  هو  هذا 
والنف�س الأمارة، فاإن ال�سريعة قد جاءت ل�سد الذريعة. ول تثقي بظاهر النا�س، 
فاإنهم )اإل من رحم ربك( ل يهمهم من املراأة اإل التمتع بجمالها، والتلذذ بالنظر 

اإىل حما�سنها والأن�س الفا�سق بحديثها.

ولي�س �سحيًحا ما زعمته يف )�س 246( من اأننا ل نرى رجاًل على �ساكلة 
ال�ساب الأن�ساري، الذي �سج راأ�سه باحلائط وهو م�ستغل بالنظر اإىل تلك املراأة. 
منهم من  فاإن  روؤو�سهم،  ي�سجوا  فاإن مل  منه.  �سر  اليوم كثرًيا هم  النا�س  فاإن يف 
يقتلون النف�س املحرمة يف �سبيل هواهم الفا�سد. ومنهم من يقتلون من يحبونها، 
ومنهم من يقتلون اأنف�سهم اأي�ًسا، ومنهم من اأف�سدوا كثرًيا من الفتيات الطاهرات 
وجنوا على عفافهن، ومنهم من اأ�ساعوا اأموالهم يف الف�سق والفح�س، ومنهم من 
اإمنا �سببه  اأو من ائتمنوهم ليبذلوه يف �سهواتهم. وكل ذلك  اآبائهم  ي�سرقون مال 
النظر يتبعه النظر ثم املعا�سرة والختالط. فلو حيل بني هوؤلء )وهم كثري( وبني 
دواعي النظر والختالط، خلفت وطاأة هذه ال�سرور، ولكن كثرًيا من دعاة حرية 
املراأة، ل يعرفون معنى احلرية، لأنهم غري اأحرار النفو�س، وفاقد ال�سيء ل يعطيه. 
فهم اإمنا يريدون لها احلرية التي يفهمونها، ليقيدوها باأغالل اخلروج عما ُخِلَقت 
له، ليكونوا اأحراًرا يف اأهوائهم وملذاتهم و�سهواتهم الباطلة. األ �ساء ما ي�سنعون.



وفيها تف�سري قوله تعاىل:

نث ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ     
چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ    ڄ.   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ  
چ  چ  چڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  
  . ک   ک    ک   ڑ   ڑ      ژ   ژ     ڈ   ڈ   ڎ      
گ  گ  گ   گ  ڳ    ڳ   ڳ  ڳ  ڱڱ  ڱ    ڱ  ں         

ں  ڻ   مث ]الأحزاب/ 32 -34[

* * * * *

اأنه  مل ينكر اأحد اأن هذه الآيات الكرمية نزلت يف ن�ساء النبي  غري 
ا�ستملت  ما  واأما  فيها خا�س،  فاخلطاب  بهن.  اأحكامها خا�سة  اأن  اأحد  يقل  مل 
عليه من الأحكام فهو عام �سامل للن�ساء كلهن، ل كما زعمت ح�سرة الآن�سة، 
اأو موؤلفو كتابها من اأن هذه الأوامر اجلليلة خا�سة بن�ساء النبي. والذي دعاهم اإىل 
اأنهم ل يريدون اأن توؤمر املراأة بالقرار يف بيتها، فال تخرج منه اإل حلاجة  هذا هو 

النظرة العا�سرة
يف وجوب قرار املراأة يف دارها اإل حلاجة
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الأمر،  هذا  يف  �سريح  َڃمث  ڃ   نثوڃ    تعاىل:  قوله  اأن  وراأوا  م�سروعة. 
فزعموا اأن الآيات خا�سة بن�ساء النبي، ليثبتوا اأن الأمر بالقرار يف البيوت خا�س 
بهن دون �سائر الن�ساء. يقولون هذا على �سبيل الت�سليم اجلديل، اأي على فر�س 
اأن »َقْرَن« اأمر من القرار، كما يقول املف�سرون. اأما هم فال ي�سلمون بهذا ال�ستقاق، 
ول بهذا التف�سري، كما �ستعلم، بل يقولون: اإن معنى »قرن يف بيوتكن«: ام�سني 
على اأطراف اأقدامكن كيال ت�سمع اأ�سواتها. وهذا تف�سري غريب دعاهم اإليه اجلهل 
باللغة وال�ستقاق، وحملهم على َد�ّسه اإرادة اأن يتخل�سوا من اأمر املراأة بالقرار يف 

بيتها. و�سنذكر من اأين جاءهم هذا الفهم اجلاهل؟

حكم الآيات هذه يعم جميع الن�ساء. واخلطاب لن�ساء النبي ، خاطبهن 
بقوله:  نثٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹمث ]الأحزاب/ 32[ 
لأنهن مناذج للقدوة ال�ساحلة، يقتدي بها غريهن من الن�ساء، فلذا وجب اأن يكنَّ 
يف امل�ستوى الأعلى من الدين والأخالق الكرمية والأعمال ال�ساحلة. وقوله تعاىل: 
نث ٹ  ٹمث يبني اأن التقوى يجب اأن تكون من �ساأنهن، ليتاأ�سى بهن الن�ساء، 
ملجرد  ل  التقوى،  ب�سبب  هو  اإمنا  الن�ساء،  على  بتف�سيلهن  اإكرامهن  اأن  ويو�سح 
انت�سابهن اإىل ر�سول اهلل  فالنت�ساب وحده غري كاف يف النجاة واإحراز املقام 
ال�سامي، واإمنا العربة بالتقوى التي تثمر العمل ال�سالح، كما قال - عليه ال�سالة 

وال�سالم - خماطًبا ابنته فاطمة الزهراء - ر�سوان اهلل عليها:

»يا َفاِطمة اْعَملي لن اأُْغِنَي َعنك ِمن اهلل �سيًئا«.
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ُتِلنَّ  ل  اأي   ]32 ]الأحزاب/  مث  ڤ  ڤ   نثڤ   تعاىل:  قال  ثم 
قنه عند خماطبة الرجال، كما تفعله املريبات من الن�ساء »فيطمع  الكالم ول ُترقِّ
الذي يف قلبه مر�س« من خلق دينء. َبنيَّ بهذا �سبب نهيهن عن اإلنة الكالم 
الريبة  اأهل  لطمع  داٍع  العمل  هذا  اأن  فاأو�سح  الرجال،  خطاب  عند  وترقيقه 

ڄ   نثڄ   بقوله:  ذلك  واأردف  عندهن.  واجللو�س  معهن  احلديث  اإطالة  يف 
قال  الريبة والإلنة والرتقيق،  بعيًدا من  اأي ح�سًنا  ]الأحزاب/ 32[  ڄمث 

َمُهّن اأدب احلديث مع الرجال. ذلك ِلُيَعلِّ

چمث  چ   چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   نثڃ    قال:  ثم 
فاإذا خرجن ل�سرورة فال يتربجن،  البيوت،  بالقرار يف  اأمرهن  ]الأحزاب /33[ 
ويف  م�سيتهن  يف  يتبخرتن  فال  اأو  للرجال.  وحما�سنهن  زينتهن  يبدين  فال  اأي 
)القامو�س(: تربجت املراأة اأظهرت زينتها للرجال، ويف )ل�سان العرب( التربج: 
اإظهار املراأة زينتها وحما�سنها للرجال. وتربجت املراأة اأظهرت وجهها. واإذا اأبدت 
املراأة حما�سن جيدها ووجهها قيل: تربجت... وقال اأبو اإ�سحق يف قوله عز وجل: 
نث  ڄ  ڄ  ڃمث ]النور/ 60[ التربج اإظهار الزينة وما ي�ستدعي �سهوة 

الرجل، وقيل: اإنهن كن يتك�ّسرن يف م�سيهن ويتبخرتن«. اهـ.

والتربج ل يظهر النهي عنه اإل اإذا خرجت املراأة من بيتها، اأما يف البيت 
املف�سرون يف  وقد اختلف  ا.  اأجنبيًّ اإذا مل يكن  وتبخرتها  زينتها  اإظهار  لها  فيباح 
املراد من اجلاهلية الأوىل، ول يتوقف فهم املعنى على حقيقة هذه اجلاهلية، ول 
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على تعيني زمانها ومكانها. فاملعنى وا�سح يف اأن املراد نهي املراأة عن عر�س زينتها 
ول  بيتها.  م�سيتها خارج  وتبخرتها يف  رها  تك�سِّ وعن  الأجنبي،  على  وحما�سنها 
باإظهار  يتربجن  اأن  الن�ساء  نهى  الإ�سالم.  قبل  ما  اجلاهلية  بهذه  املراد  اأن  ريب 
الزينة واملحا�سن للرجال، كما كان يفعل الن�ساء قبل الإ�سالم )وكما يفعل كثري 
من الن�ساء يف هذه اجلاهلية الآخرة، اأي اليوم( وقد اأفهمهن اأن ما يطلبه الإ�سالم 
يظهر  كاأن  اإظهاره،  اإىل  ق�سد  غري  من  منها  ظهر  ما  اإل  زينتهن  يبدين  ل  اأن  هو 

من غري تعمد ول اختيار، اإل اأن يكون اإظهاره ملحارمهن، بقوله: نث  ڳ  ڳ       
ڳ.. الآيةمث   ]النور/ 31[ وقد �سبق تف�سريها يف )النظرة التا�سعة(.

ثم قال تعاىل: نثڇ   ڇ  ڇ  ڍ مث ]الأحزاب/ 33[ 
ا لأنهما اأ�سل الطاعات، من اعتنى بهما حق العتناء  اأمرهّن بال�سالة والزكاة اأمًرا خا�سًّ
حملتاه على غريهما من الطاعات، وقدم الأمر بال�سالة على الأمر بالزكاة لأن ال�سالة 
عبادة روحية حم�سة، من اأتى بها على وجهها متوجًها فيها اإىل اهلل خمل�ًسا، جمرًدا قلبه 
مما �سوى اهلل كانت تزكية لنف�سه، ومن تزكت نف�سه هان عليه َبْذل املال الذي هو 

�سقيق الروح.

ڌ   نثڍ   فقال:  عام،  وجه  على  بالطاعات  اأمرهن  ثم 
وبذل من  ]الأحزاب/ 33[ لأن من �سلى �سالة خال�سة،  ڌمث 
ماله يف �سبيل اهلل، جره ذلك اإىل القيام بجميع ما اأمره اهلل به من الطاعات.
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واإثم  لتطهريهن من كل رج�س  هو  اإمنا  به  اأمرهن  ما  اأن  �سبحانه  بني  ثم 
ک    ک   ڑ   ڑ      ژ   ژ     ڈ   ڈ   نثڎ     فقال: 
کمث ]الأحزاب/ 33[ واملعتمد عند املحققني اأن املراد باأهل البيت يف 
اأجمعني  هذه الآية ن�ساء الر�سول وعلي وفاطمة واحل�سنان - ر�سوان اهلل عليهم 
الآية يدل على  ن�ساوؤه وقيل: هم علي وفاطمة واحل�سنان. و�سياق  - وقيل: هم 

دخول ن�سائه، لن �سياق اخلطاب لهن، وهو احلق.

يليق  مبا  للقيــــام  عليهـــن  اأنعم  مبا  لهن  تذكـــرًيا  تعـــاىل  قال  ثم 
ڱ     ڱڱ   ڳ   ڳ   ڳ    ڳ     گ   گ    گ   گ   نث  بهن: 
ڱ  ں         ں  ڻ   مث  ]الأحزاب/ 34[ اأََمَرُهّن اأن يجعلن بيوتهن مو�سًعا 
لدرا�سة القراآن والعلم ول يجعلنها مباءة ملا ل طائل حتته من الأحاديث والأعمال 

املبعدة من اهلل والعمل ال�سالح.

ا�ستملت  اأن هذه الآيات الكرمية الثالث قد  اأيتها الآن�سة،  فاأنت ترين، 
بن�ساء  خا�سة  فلي�ست  امراأة  دون  بامراأة  يخت�س  ل  مما  كلها  جمة،  عظات  على 
النبي، لأن الن�ساء كلهن �سواء يف وجوب القيام بهذه الأحكام اجلليلة فاأفهمي 

موؤلفي كتابك.
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الآيات م�ستملة على ثمانية اأنواع ل يرتاب عاقل يف اأن الن�ساء فيها �سواء:
)1(  عدم خ�سوع الن�ساء بالقول، وترك اإلنته وترقيقه كيال يطمع اأهل ال�سوء بهن، 
ا لإطالة اجللو�س اأو الوقوف معهن. فيطيلوا احلديث رغبة يف ا�ستلذاذه، وحبًّ

)2(  اأن يخاطبوا الرجال عند احلاجة باملعروف من القول الذي هو بني اخل�سونة 
واللني، دفًعا لأهل الريبة مر�سى القلوب، اأما اإن و�سحت نيات هوؤلء فعلى 
الن�ساء اأن يدفعنهم باخل�سن من القول والغليظ من الكالم، قمًعا لهم، وردًعا 

لأمثالهم.
)3( وجوب قرارهن يف بيوتهن اإل حلاجة م�سروعة ت�ستدعي خروجهن.

واإخفاء  الوقار يف م�سيهن  يلزمن  بيوتهن بل  اإذا خرجن من  )4(  اأن ل يتربجن 
الزينة من ثوب وحلي وحت�سني الوجوه اأو الأيدي وغري ذلك مما ي�سمى زينة.

)5(  وجوب اإقامتهن ال�سالة.
)6(  وجوب اإيتائهن زكاة الأموال، اإن ملكن الن�ساب.

)7(  وجوب اإطاعتهن اهلل ور�سوله. وهذا من الإتيان بالعام بعد اخلا�س.
)8( وجوب اأن يجعلن بيوتهن جمال�س يتلى فيها كتاب اهلل، وتعلم فيها احلكمة.

فيه، كما  الن�ساء  �ساأن لغريهن من   ل  بن�سائه  فهل كل هذا خا�س 
يفهم من كالم موؤلفي كتاب »ال�سفور واحلجاب«؟ اإن هذا ل�سيء عجاب، بعيد 
من ال�سواب، فاخلطاب لن�ساء النبي، واحلكم عام لهن ولغريهن. هذا ما اأجمع 

عليه امل�سلمون، وهذا ما ير�سد اليه العقل ال�سليم.
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اإن كنت، يا هذه، مديرة ملدر�سة اأو م�سلحة من امل�سالح العامة، واأردت 
اإىل  اخلطاب  توجهي  اأن  فاخرتت  نافعة،  عظة  عمالك  اأو  تالميذك  يف  تبثي  اأن 
الكاملة، فهل يكون فحوى ذلك  ال�سفات  ببع�س  لتميزها عن غريها  فئة منهم 
اخلطاب  فعممت  عطفت  اإن  ثم  وحدهم؟  بهوؤلء  ا  خا�سًّ حكًما  العام  اخلطاب 
مل  مبن  ا  خا�سًّ وفحواه  بلفظه  العام  اخلطاب  هذا  يكون  فهل  ما،  فئة  ذاكرة  غري 
توجهي اإليهم خطابك الأول؟ وهل يكون هذا اخلطاب العام دلياًل على اأن العظة 
اأو  الأ�ستاذ  يختار  واإمنا  ل.  اللهم  غريها.  ت�سمل  ل  الأوىل  بالفئة  خا�سة  الأوىل 
مدير العمل للتخ�سي�س بالكالم من تكون التبعة عليهم اأ�سد، لأن عملهم اأََجلُّ 
قدًرا، واأكرث نفًعا، واأعظم اأجًرا، ليبني للجميع اأن هوؤلء، واإن كانوا يف مقام اأعلى 
لتميزهم باأعمالهم ال�ساحلة، فهم م�سوؤولون عن عمل غري �سالح ياأتونه، فما بالك 
بغريهم ممن مل يبلغوا مبلغهم؟ فكذلك ن�ساء النبي، هن اأعلى منزلة عند اهلل، ملا 
وفقهن اإليه من اأعمال الرب والتقوى وال�سالح فاختارهن خلطابه، اإعالًما لغريهّن 
ُيَخاَطنْبَ به فهو ي�سمل  من الن�ساء اأن هذه الطبقة الف�سلى هي منوذج لهن، فما 
الن�ساء عامة. غري اأن اأجرهن على اخلريات يكون م�ساعًفا، كما اأن جزاءهن على 

ال�سيئات يكون م�ساعًفا اأي�ًسا، لأنه بقدر الُغْنم يكون الُغْرم. قال تعاىل: نث ائ  
ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ    ۈئېئ  ېئ  
ېئ  ىئ  ىئ  ىئ.  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  

ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ ]الأحزاب/ 30 - 31[.
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الأوىل  وك�سرها.  القاف  بفتح  وِقْرَن«  »َقْرَن  ال�سبع  ُقرئ يف  قد  اأنه  واعلم 
اليوم.  النا�س  بها  يقراأ  التي  القراءة  وهي  حف�س،  قراأ  وبها  ونافع،  عا�سم  قراءة 
الُقّراء وهي التي يبداأ بها املف�سرون. و�سنذكر ا�ستقاق  والثانية قراءة غريهم من 

كل من القراءتني.

َرَب  َيْعَلُم و�سَ « من بابي »َعِلَم  َيِقرُّ َيَقرُّ وَقرَّ  وقد جاء يف كالم العرب »َقرَّ 
ِرُب« كما يف القامو�س و�سرحه ول�سان العرب وكتب التف�سري اأما »َقْرَن« بالفتح،  َي�سْ
واأمر  »اْقَرْر«  منه  والأمر  َيْعَلُم(  )َعِلَم  باب  من  َيْقَرُر  َقِرَر  واأ�سله   » َيَقرُّ »َقرَّ  من  فهو 
عن  َفا�ْسُتْغني  وحذفت،  القاف  على  الأوىل  الراء  فتحة  األقيت  »اْقَرْرَن«  الن�ساء 
همزة الو�سل لأنها زائدة جيء بها دفًعا لالبتداء بال�ساكن، ومل يبق لها حاجة بعد 
اأن حترك اأول الفعل بفتحة الراء املحذوفة، فكان من اْقَرْرَن »َقْرَن« وقيل: هو اأمر 
من »قار يقار« بوزن خاف يخاف، اأي اجتمع، كما تقول يف الأمر »َخْف وخْفَن«. 
ولي�س  املف�سرين.  من  وغريهم  والني�سابوري  والزخم�سري  البي�ساوي  هذا  ذكر 
معناه م�سى على اأطراف قدميه ليخفي م�سيه كما زعم اأ�سحاب كتاب »ال�سفور 
واحلجاب« لأن هذا هو معنى »قار يقور« ل »قار يقار« و�سنذكر من�ساأ جهلهم هذا 
« واأ�سله »َقَرَر  الذي دعاهم اإىل هذا التف�سري. واأما »ِقْرَن« بالك�سر فهو اإما من »َقرَّ َيِقرُّ
ِرُب( اأُلقيت ك�سرة الراء الأوىل على القاف وحذفت،  َرَب َي�سْ َيْقِرُر« من باب )�سَ
فا�ستغنى عن همزة الو�سل لتحرك اأول الفعل بك�سرة الراء املحذوفة، ف�سار »ِقْرَن« 

واأما من »َوَقَر َيِقُر« اأي جل�س. ومنه كان الوقار مبعنى الهدوء والرزانة.

* * * * *
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الآيات  اأن  على  يدل  مما  اأن  واحلجاب«  »ال�سفور  كتاب  موؤلفو  زعم  وقد 
خا�سة خطابًا وحكًما بن�ساء النبي  قوله تعاىل بعد ذلك:

ہ  ہ    ۀ  ۀ  ڻ  نثڻ 
ھ   ھ)3(    ھ)2(ھ   ہ   ہ)1( 
ے)4(ے   ۓ)5( ۓ  ڭڭ   
ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ                ۆ)6(  ۈ  ۈ  ٴۇ  
ۋ  ۋ  ۅ مث ]الأحزاب/ 35[. فقد نقلوا عن الن�سفي والبي�ساوي يف 
)�س 183( اأنه ملا نزلت هذه الآيات يف ن�ساء النبي قالت ن�ساء امل�سلمني: فما نزل 
اأنهم قد برتوا  فينا �سيء؟ فنزلت الآية: »اإن امل�سلمني وامل�سلمات... الآية« غري 

)1( القانت: القائم بالطاعة الدائم عليها. 
)2( ال�سادق: من ي�سدق يف نيته وقوله وعمله. ول ي�سدق القول حتى ي�سدق العمل ول ي�سدق العمل حتى ت�سدق 

النية.
)3( ال�سابر: من ي�سرب على الطاعات وعن املعا�سي، وال�سرب خلق ل يكون اإل لأ�سحاب الإرادات والعزائم القوية. 

وكل من احتمل ال�سدائد يف �سبيل اخلري، وتغلب على نف�سه الأمارة �سابًرا على مقاومتها فهو من ال�سابرين.
)4( اخلا�سع: املتوا�سع هلل تعاىل بقلبه وجوارحه، الذي اإذا ذكر اهلل وجل قلبه.

)5(  املت�سدق: الذي يزكي ماله ول يخل بالنوافل، اأي ال�سدقات غري املفرو�سة. ومن ذلك البذل يف �سبيل اأعمال 
اخلري وامل�سروعات النافعة.

)6( الذاكر اهلل كثرًيا من ل يكاد يخلو من ذكر اهلل بقلبه اأو ل�سانه اأو بهما. وقد يكون ذكر اهلل بالعمل ال�سالح يقدمه 
ا دفعه ذكره هذا اإىل ما ياأمره اهلل به من اخلري  لالأمة. وهذا اأثر من ذكر اهلل بالقلب، فاإن من يذكر اهلل بقلبه ذكًرا حقيقيًّ

والأعمال ال�ساحلة وقد ذكر الزخم�سري يف ك�سافه اأن قراءة القراآن وال�ستغال بالعلم من ذكر اهلل.

النظرة العا�سرة - يف وجوب قرار املراأة يف دارها اإل حلاجة
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العبارة فذكروا بع�سها وهو الوجه ال�سعيف املذكور ب�سيغة التمري�س، )اأي قيل(. 
وهذه عبارة البي�ساوي: »روي اأن اأزواج النبي - عليه ال�سالة وال�سالم - قلن: 
يا ر�سول اهلل ذكر اهلل الرجال يف القراآن بخري، فما فينا خري نذكر به)1(؟ فنزلت. 
وقيل: ملا نزل فيهن ما نزل قال ن�ساء امل�سلمني: فما نزل فينا �سيء؟ فنزلت« اهـ.

فاأنت ترى اأن قوله: »وقيل« دللة على اأن الرواية الأوىل اأقوى. والتعبري 
من  املوؤلفون  هوؤلء  فاقتطع  �سعف  عما  يكون  باأنه  العلماء  عند  معروف  بقيل 
الروايتني الرواية ال�سعيفة وتركوا الرواية القوية غري م�سريين اإليها، ليكون عملهم 
بن�ساء  والأحكام  والفحوى  النزول  خا�سة  ال�سابقة  الآيات  باأن  لهم  حجة  هذا 

ڻ   ڻ   نث  الآية:  هذه  زعمهم(  )على  فلهن  الن�ساء  بقية  واأما  النبي، 
ۀمث  ]الأحزاب/ 35[ فاأين اأمانة النقل، يا هوؤلء املوؤلفون املحرفون، 
اإن العلم اأمانة فال تت�سرفوا فيه باأهوائكم واأغرا�سكم. وباإي�ساح احلق �سقط كل ما 

بنوه على الرواية الثانية ال�سعيفة، وبخا�سة قولهم يف )�س 188(:

امل�سلمني  ن�ساء  قالت  ملا  جميعهن  امل�سلمات  الآيتان  هاتان  عمت  »لو 
للنبي  بعد نزولها: فما نزل فينا �سيء؟ وملا نزلت حينئٍذ الآية »اإن امل�سلمني 

وامل�سلمات..«.

)1(  وزاد الزخم�سري يف ك�سافه: »اإنا نخاف اأن ل تقبل لنا طاعة«.
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اأن ال�سائالت هن ن�ساء النبي. فالآية  اأن الرواية القوية هي  فقد علمت 
هذه عامة للن�ساء كلهن، كما اأن الآيات الثالث التي قبلها عامة لهن اأي�ًسا، كما 
امل�سلمني مل يكن يف  ن�ساء  ال�سائالت هن  باأن  لو �سلمنا جدًل  اأنه  �سرحنا على 
ن�ساء  بغري  خا�سة  وامل�سلمات«  امل�سلمني  »اإن  اآية:  اأحكام  اأن  على  حجة  ذلك 
اللفظ ل  بعموم  والعربة  »امل�سلمات«  النبي داخالت حتت عموم  فن�ساء  النبي، 
بخ�سو�س ال�سبب، كما هو معروف يف علم الأ�سول. وروى ال�سيوطي يف »لباب 
نه من طريق عكرمة عن اأم  النقول« وجهني اآخرين، قال: »اأخرج الرتمذي وح�سَّ
عمارة الأن�ساري اأنها اأتت النبي  فقالت: »ما اأرى كل �سيء اإل للرجال، وما 
قال: وروى  الآية«  وامل�سلمات  امل�سلمني  اإن  فنزلت:  ب�سيء  الن�ساء يذكرن  اأرى 
الطرباين ب�سند ل باأ�س به عن ابن عبا�س، قال: »قال الن�ساء: يا ر�سول اهلل، ما 

باله يذكر املوؤمنني ول يذكر املوؤمنات؟ فنزلت: اإن امل�سلمني وامل�سلمات الآية«.

ل  فالآية  امل�سلمني،  ن�ساء  اأم  النبي  ن�ساء  هن  ال�سائالت  اأكانت  و�سواء 
تخ�س الن�ساء وحدهن، فهن والرجال فيها �سواء كما هو ظاهر من ذكر »امل�سلمني 
واملوؤمنني والقانتني وال�سادقني اإلخ«، فلي�ست، كما هو وا�سح، ُمْنَزَلة ل�سوؤال �سائل، 
واإمنا هي عامة للرجال والن�ساء ُذِكَرت بعد الآيات الثالث اخلا�س اأكرث اأحكامهن 
اأن هذه الآيات الثالث عامة احلكم لكل  اإثباًتا وا�سًحا  بالن�ساء. وهذا مما يثبت 
الن�ساء، ولذلك اأردفها اهلل �سبحانه باآية ي�سرتك يف اأحكامها الرجال والن�ساء مًعا. 

النظرة العا�سرة - يف وجوب قرار املراأة يف دارها اإل حلاجة
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وهذا من دقائق البالغة القراآنية واأ�سرارها التي تخفى على اأمثال موؤلفي كتاب 
»ال�سفور واحلجاب«.

على اأن اأ�سباب النزول لي�ست �سرورية دائًما لفهم الآيات الكرمية فاآيات 
الأحزاب وثيقة الُعَرى، اآخذ بع�سها برقاب بع�س. فالآيات الثالث الأَُول اأحكام 
ذكرت  والن�ساء  الرجال  تعم  الرابعة  والآية  عامة.  بالن�ساء  خا�س  اأكرثها  جليلة 
بعد ذلك ِلُيَدّل بها على اأن الرجال والن�ساء يجتمعون يف اأحوال، ويفرتقون يف 
اأحوال، كل على ح�سب ما ي�سره اهلل له بفطرته التي فطره عليها. فالرجوع يف هذه 
الآية الكرمية اإىل ما يروى من اأ�سباب نزولها )وهي روايات ظنية ل قطعية( يفكك 
عراها تفكيًكا يجعلها ل رابط لها وكالم اهلل ينزه عن ذلك. واآيات الكتاب املبني 

نثڀ  ڀ    الذكر  اأهل  يدركه  وثيًقا حمكًما  ات�ساًل  ببع�س  بع�سها  مت�سل 
ڀ   ڀ  ٺ      ٺ  ٺمث ]النحل/ 43[.

* * * * *
وبعد فقد خبط)1( موؤلفو كتاب »ال�سفور واحلجاب« يف تف�سري قوله تعاىل: 
بالقراآن واللغة.  ]الأحزاب/ 33[ خبط ع�سواء، جلهلهم  نثڃ   ڃ  ڃمث 
لوهم  لوهم وَرذَّ وقد اأوردوا ما ذكره املف�سرون، لكنهم مل يفهموا كالمهم، لذلك َجهَّ

وحكموا اأنهم مل يفهموا كتاب اهلل، واأنهم وحدهم، غفر اهلل لهم...قد فهموه.

)1(  خبط: اأخطاأ. )م(.
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»ِقْرَن« بك�سرها، واأن  »َقْرَن« بفتح القاف و  ُقِرَئ يف ال�سبع  اأنه قد  علمت 
الأوىل قراءة عا�سم ونافع وبها قراأ حف�س، وهي القراءة التي يقراأ بها النا�س اليوم، 
التي  ال�سبعة، وهي  القراء  قراءة غريهم من  والثانية  امل�ساحف.  بها  ُتطبع  والتي 
يبداأ بها املف�سرون. اأما هوؤلء النا�س )اأعني موؤلفي كتاب ال�سفور واحلجاب( فال 
�سوا )كما  يفهمون ذلك، فظنوا اأن لي�س هناك قراءة اإل »َقْرَن« بفتح القاف لأنهم فتَّ
قالوا( يف طبعات القراآن املختلفة زمانًا ومكانًا فلم َيَروا اإل »َقْرَن« بفتح القاف، فكيف 
« بك�سر القاف يف امل�سارع؟ لو  يقول املف�سرون اإن »َقْرَن« هذه ماأخوذة من »َقرَّ َيِقرُّ
كانت ماأخوذة منها لقال »ِقْرَن« بك�سر القاف. وقد جهلوا اأن املف�سرين قد جعلوا 
« بفتح القاف، اأو من »َقاَر َيَقاُر« مبعنى اجتمع، ل من  »َقْرَن« بفتح القاف من »َقرَّ َيِقرُّ
« بك�سر  َيِقرُّ َيِقُر«، واأما التي جعلوها من »َقرَّ  « بك�سر القاف، ول من »َوَقَر  َيِقرُّ »َقرَّ 
َيِقُر« مبعنى جل�س اأو ثبت، فهي »ِقْرن« بك�سر القاف. ولكن  القاف، اأو من »َوَقَر 
الأمر اختلط على هوؤلء املوؤلفني، فن�سبوا اجلهل اإىل املف�سرين، واإمنا هم اجلاهلون.

واإما  اإما جهاًل  ًها،  م�سوَّ ًفا  مبتوًرا حمرَّ البي�ساوي  املف�سر  نقلوا كالم  وقد 
اإيهاًما، لأنهم لو ذكروه كما هو لظهر جهلهم، وهاك ما ذكروه من كالم البي�ساوي:

، حذفت الأوىل من  اأو من قرَّ يِقرُّ َوَقاًرا،  َيِقُر  َوَقَر  »وقرن يف بيوتكن« من 
اأو من قار  اإىل القاف، فا�ستغني عن همزة الو�سل،  راءي اقررن ونقلت ك�سرتها 
يقار« ثم ف�سروا )قار يقار( مو�سوًعا بني قو�سني بقولهم: »اأي م�سى على اأطراف 
قدميه لئال ي�سمع �سوتهما« وهذا تف�سري غريب يدل على جهلهم، كما �ستعلم. 
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والبي�ساوي قد ف�سر »قار يقار« بقوله: »اأي اجتمع« فلم َيُرقهم هذا التف�سري، لأنه ل 
ينطبق على اأهوائهم، فخلقوا لقار يقار معنى جديًدا مل يقل به اأحد.

اأما كالم البي�ساوي فهذا هو بن�سه:

القاف(  )بك�سر  َيِقرُّ  َقرَّ  ومن  َوَقاًرا«  َيِقُر  »َوَقر  من  بيوتكن)1(«  يف  »وقرن 
عن  بها  فا�ستغنى  القاف  اإىل  ك�سرتها  ونقلت  »اْقِرْرَن«  راءي  من  الأوىل  حذفت 
همزة الو�سل، ويوؤيده قراءة نافع وعا�سم بالفتح )اأي َقْرن بفتح القاف( من »َقِرْرُت 
(، ويحتمل اأن يكون )اأي َقْرَن بفتح القاف( من  « وهو لغة فيه )اأي يف َقَرْرُت اأَِقرُّ اأََقرُّ

»َقاَر َيَقار« اأي اجتمع.« اهـ.

فاأنت ترى اأن كالم البي�ساوي وا�سح لأنه ذكر القراءتني وذكر ا�ستقاق 
« بك�سر  كل منهما، فجعل »قرن« بك�سر القاف ماأخوًذا من »َوَقر َيِقُر« اأو من »َقّر َيِقرُّ
« بفتح القاف، اأو من »قار  القاف. وجعل »َقْرَن« بفتح القاف ماأخوًذا من »َقرَّ َيَقرُّ
يقاُر« مبعنى اجتمع، ل مبعنى م�سى على اأطراف قدميه لئال ي�سمع �سوتهما، كما 
فكان  واأهواءهم،  اأغرا�سهم  ليالئم  �ساءوا  ما  كالمه  من  ولكنهم حذفوا  زعموا. 

عملهم هذا دلياًل على جهلهم اأو تعمدهم الت�سليل والتحريف.

وقال الزخم�سري يف ك�سافه، وكالمه اأو�سح يف املراد من كالم البي�ساوي:

)1( اأي بك�سر القاف من »قرن« ل بفتحها، وهي قراءة اجلمهور، وهي التي يبداأ بها املف�سرون كما اأو�سحنا ذلك من قبل.
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« حذفت الأوىل من  »ِقْرَن: بك�سر القاف من »َوَقَر َيِقُر َوَقاًرا« اأو من »َقرَّ َيِقرُّ
راءي »اْقِرْرَن« ونقلت ك�سرتها اإىل القاف، كما تقول »ِظْلَن«. وَقْرَن: بفتحها )اأي 
بفتح القاف( واأ�سله »اْقَرْرَن« فحذفت الراء واألقيت فتحتها على ما قبلها، كقولك 
»َظْلَن« ونقل اأبو الفتح الهمداين يف »كتاب التبيان« وجًها اآخر، قال: »قار يقار: 

اإذا اجتمع«. اهـ.

وقال يف ل�سان العرب )ج6 �س394(:

»وقوله تعاىل: »وَقْرَن وِقْرَن« هو كقولك »َظْلَن وِظْلَن« َفَقْرَن: على »اقَرْرَن« 
َكَظْلَن من »اْظَلْلَن«، وِقْرَن على »اْقِرْرَن« َكِظْلَن على »اْظِلْلَن)1(«. وقال الفراء »ِقْرن 
يف بيوتكن« هو من الوقار )يعني من َوَقر َيِقُر( وقراأ عا�سم واأهل املدينة: »وَقْرَن يف 
بيوتكن« )بفتح القاف( قال )اأي الفراء( ول يكون ذلك من الوقار، ولكن يرى 
اإنهم اإمنا اأرادوا »اْقَرْرَن يف بيوتكن« فحذفت الراء الأوىل وحولت فتحتها يف القاف، 
كما قالوا: هل اأَح�ْسَت �ساحبك؟ )اأي هل اأْح�َس�ْسَته؟( وكما يقال: فظلتم يريد 
فظللتم. ومن العرب من يقول: »اْقَرْرَن يف بيوتكن«... وقال اأبو الهيثم: »وِقْرن يف 
اأبو  بيوتكن« عندي من القرار، وكذلك من قراأ »َقْرَن« فهو من القرار. قال )اأي 

، وَقرْرت)2( اأَقّر« اهـ ما ذكره الل�سان. الهيثم(: قررت باملكان اأَِقرَّ

)1( قد �سبطت »اقررن واظللن« الأخريتان يف ن�سخة الل�سان املطبوعة بفتح الراء الأوىل من اقررن وفتح الالم الأوىل من 
اظللن، وهو من خطاأ الطبع، كما يظهر باأدنى تاأمل.

)2( قد �سبطت »قررت« الأخرية يف ن�سخة الل�سان املطبوعة بفتح الراء الأوىل وهو من خطاأ الطبع كما هو وا�سح.
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من  )ِقْرَن(  اأن  لل�سك يف  واللغويون جمال  املف�سرون  ذكره  ما  بعد  فهل 
(؟ َقرَّ ( اأو من )َوَقَر َيِقُر( واأن )َقْرَن( من )َقِرْرُت اأَ )َقَرْرُت اأَِقرُّ

* * * * *
واإليك اأيها القارئ �سيًئا من جهالت موؤلفي كتاب »ال�سفور واحلجاب« 

يف تف�سري »وقرن يف بيوتكن« قالوا يف )�س 194(:

الثالثة:  املعاين  اأحد  »قرن«  اأمر  من  فهموا  اإليهم  امل�سار  املف�سرين  »اإن 
الأول: »قرن« اأمر من »قار يقار« بوزن »خفن« فعل خاف يخاف. ومعناه، كما جاء 
يف املعاجم: م�سى على اأطراف قدميه لئال ي�سمع �سوتهما)1( ولنا ملء احلق اأن 
ناأخذ بقول املف�سرين هذا، لأن املعنى الذي فيه طبيعي ل تكلف فيه ومطابق متاًما 

لقواعد اللغة وموافق للم�سلحة ولإرادته تعاىل الي�سر ل الع�سر«. اهـ.

على  مب�سي  ل  يجتمع،  باجتمع  يقار«  »قار  ف�سروا  املف�سرين  اإن  نقول: 
اأطراف قدميه لئال ي�سمع �سوتهما. وما اأدري من اأين اأتوا بهذا املعنى لقار يقار. 
يقار  قار  من  »وقيل  قالوا:  قد  وغريهما  والزخم�سري  البي�ساوي  اأن  علمت  وقد 
قولهم:  التف�سري و�سعوا مكان كلمة )اجتمع(  يعجبهم هذا  وملا مل  اأي اجتمع« 
بيوتهن،  الن�ساء يف  اأن جتتمع  اإلخ« لأنهم ل يعجبهم  اأطراف قدميه  »م�سى على 
ونحوها.  املتحركة  ال�سور  ودور  واملالهي  امل�سارح  يف  يجتمعن  اأن  يروقهم  بل 

اأما قار يقار فمعناه اجتمع كما يف كتب  اأن املعاجم مل تذكر هذا املعنى »لقار يقار«. واإمنا ذكرته لقار يقور.  )1(  قد علمت 
التف�سري. 
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ملا  اأنهم  اأو اخلبث هو  يقار. ومن�ساأ هذا اجلهل  لقار  اآخر  لذلك بحثوا عن معنى 
راأوا تف�سري »قار يقار« ل يوافق هواهم رجعوا اإىل »القامو�س« للفريوزاآبادي فراأوا اأنه 
قال: »قار: م�سى على اأطراف قدميه لئال ي�سمع �سوتهما« ففرحوا بهذا التف�سري، 
اإن  اخلجل.  لعالهم  )القامو�س(  وبا�سطالح  باللغة  جهلهم  يثبت  اأنه  علموا  ولو 
�ساحب )القامو�س( اإمنا يف�سر »قار يقور« ل »قار يقار« لأن من قاعدته اأنه اإذا ذكر 
املا�سي ومل ُيْرِدفه بامل�سارع فالباب )َفَعَل َيْفَعُل( بفتح العني يف املا�سي و�سمها يف 
امل�سارع فلريجعوا اإىل مقدمته ليعرفوا ا�سطالحه. ونحن نورد لهم منها ما يتعلق 
مانع،  الآتي، ول  بدون  املا�سي  اأو  امل�سدر مطلًقا  »اإذا ذكرت  قال:  البحث  بهذا 
فالفعل على مثال »َكَتَب«. اهـ. اأراأيتم اأنه اإمنا يف�سر »قار يقور« ل »قار يقار؟« ولو 
رجعتم اإىل �سرح القامو�س للزبيدي ترون اأنه يقول: »قار الرجل يقور قوًرا«: م�سى 
اأطراف  القطاع: م�سى على  ابن  ي�سمع �سوتهما. وقال  اأطراف قدميه لئال  على 
كما  »يقار«  ل  »يقور«  امل�سارع  ذكر  ال�سارح  اأن  كيف  »اأراأيتم  كال�سارق  اأ�سابعه 
فهمتم؟ ولو رجعتم اإىل )ل�سان العرب( لراأيتم اأنه يقول: »قار الرجل يقور م�سى 
على اأطراف قدميه ليخفي م�سيه«. اأما »قار يقار« فلم نر من ذكرها اإل املف�سرون. 
وقد ف�سروها باجتمع يجتمع. ولول اأن الزخم�سري ثقة يف اللغة لنفينا اأن يكون يف 

اللغة »قار يقار«.

واحلجاب«  »ال�سفور  كتاب  موؤلفي  اأن  الكرمي  القارئ  اأيها  قت،  اأ�سدَّ
يكذبون على اهلل واللغة واملف�سرين، واأنهم يف�سرون كالم اهلل مبا ي�ستهون، واأنهم 

النظرة العا�سرة - يف وجوب قرار املراأة يف دارها اإل حلاجة
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هم املخطئون ل املف�سرون، كما زعموا ذلك بال حياء ول خجل؟ ثم اأعلمت اأنه 
لي�س لهم ملء احلق ول فراغه بهذا التف�سري الذي تبجحوا به؟

وقد زعموا اأن هذا التف�سري موافق للم�سلحة، اأي مل�سلحتهم، لأنهم كما 
علمت، ل يريدون اأن تقر املراأة يف بيتها. ثم على فر�س اأن »قار يقار« معناه كما 
اأن مت�سي يف  املراأة  يطلب من  للمعقول؟ وهل  التف�سري مطابق  زعموا، فهل هذا 
بيتها على اأطراف قدميها لتخفي م�سيها؟ اإنه لت�سييق عليها، ول �سرورة تدعوها 
اإىل ذلك يف دارها، حيث ل اأجنبي يراها، اإمنا يطلب منها ذلك خارج البيت ل 
يف داخله لذلك مل يكن من املنا�سب عقاًل تف�سري »قار يقار« مبا ف�سروه به، كما اأنه 

لي�س من اجلائز لغة.

وقد ذكر اهلل يف الآية الكرمية حالتني للمراأة: الأوىل اأمرها فيها بالقرار يف 
بيتها اإذا مل يكن �سبب م�سروع يحملها على اخلروج منه.

والثانية اأمرها فيها بعدم التربج اإذا خرجت من دارها لأمر م�سروع. فقال: 
نثڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چمث ]الأحزاب/ 33[.

ونحن نقول للن�ساء اليوم: ول تربجن تربج اجلاهلية الآخرة اأو احلا�سرة!

ثم ذكروا الراأي الثاين للمف�سرين، فقالوا:

»الثاين »قرن« من َوَقَر َيِقر، اأي كن اأهل وقار و�سكون. اإنا نريد اأن ناأخذ 
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بهذا املعنى فهو موافق كالأول. ولكن تعار�سنا فيه قواعد اللغة، لن الأمر منه 
للن�ساء لي�س »قرن« بفتح القاف و�سكون الراء، من وقر يقر َكَوَعَد َيِعُد بل »ِقرَن« 
بك�سر القاف. وهذا خمالف ملا ورد يف الآية، على ما هو م�ساهد يف ن�سخ القراآن 

من الطبعات املختلفة زمانًا ومكانًا«

نقول ملا جهل موؤلفو الكتاب اأن قراءة اجلمهور »ِقْرَن« بك�سر القاف، واأن 
عن  يتكلمون  املف�سرين  اأن  ظنوا  َيِقُر«  »َوَقر  من  يكون  اأن  يجوز  قالوا:  املف�سرين 
»قرن« بفتح القاف. لذلك قالوا ما قالوا جهاًل مبا يقوله علماء التف�سري واللغة، مع 
اأنه وا�سح كل الو�سوح ملن تدبََّره بع�س التدبر. فهل يجوز لهوؤلء اأن يف�سروا كالم 
اهلل وهم يجهلون اللغة، ول يفهمون ما يقوله املف�سرون، ثم يزعمون بعد ذلك اأن 

املف�سرين خمطئون جاهلون؟

ثم ذكروا الراأي الثالث فقالوا:

»املعنى الثالث »قرن« من »قر يقر« )بك�سر القاف يف امل�سارع( اأي ثبت 
و�سكن، وهو املعنى الذي يريده بع�س رجالنا«.

اأيها القارئ الكرمي، اأن املف�سرين مل يقولوا اأن »َقْرَن«  نقول: قد علمت، 
 » َيَقرُّ اأنه ماأخوذ من »َقرَّ  « بك�سر القاف، بل قالوا  َيِقرُّ بفتح القاف ماأخوذ من »َقرَّ 
 » َيِقرُّ »َقرَّ  ماأخوذ من  القاف  بك�سر  »ِقْرَن«  اأن  قالوا  واإمنا  امل�سارع.  القاف يف  بفتح 

بك�سر القاف يف امل�سارع، ولكن هوؤلء املوؤلفني ل يفهمون.

النظرة العا�سرة - يف وجوب قرار املراأة يف دارها اإل حلاجة
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ثم قالوا:

»اإن هذا القول )اأي قرن من قر يقر، بك�سر القاف يف امل�سارع( تعار�سنا 
اأن  فيه قواعد اللغة كل املعار�سة فلو قلنا، كما قال البي�ساوي والن�سفي لوجب 
تخفيًفا  الأوىل  الراء  ولو جوز حذف  الأوىل(  الراء  )بك�سر  »اقِررن«  الأمر  يكون 
والحتفاظ بك�سرتها فنقلت اإىل القاف كان لنا منها »اإقرن« بك�سر الهمزة والقاف. 
»قرن«  بل  القاف،  بفتح  »قرن«  منها  لنا  كان  ملا  الو�سل  همزة  عن  ا�ستغنى  ولو 

بك�سرها. وهذا خمالف لورودها«.

نقول: اإن البي�ساوي والن�سفي وغريهما مل يقولوا اإن »قرن« بفتح القاف 
ماأخوذ من »َقرَّ َيِقّر« بك�سر القاف، واإمنا قالوا اإنها ماأخوذة من »قر يقر« بفتح القاف. 
اأما قراءة »ِقْرَن« بك�سر القاف فهي التي قالوا اإنها ماأخوذة من »قر يقر« بك�سرها، 
كالم  يف  ت�سرفوا  خبًثا،  اأو  جهاًل  املوؤلفني،  هوؤلء  ولكن  ذلك  اأو�سحنا  كما 
املف�سرين بحذف بع�سه واإثبات بع�سه. ثم زعموا ما زعموا. فارجع اإىل ن�س كالم 
البي�ساوي الذي ذكرناه نحن، ل الذي ذكروه هم مبتوًرا مم�سوًخا، واإىل ن�س كالم 
القوم  اأن هوؤلء  اإىل ل�سان العرب، يت�سح لك وجه احلق، وتعلم  الزخم�سري، و 

يكذبون على اهلل وعلى املف�سرين واللغويني.

ثم قالوا بعد ذلك م�ستنتجني:

»واأرانا يف غنى عن �سلوك احلذف والتقدير والنقل وال�ستغناء للو�سول 
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اأجلها �سبياًل  « دون بلوغ الغاية التي �سلكوا من  َيقرُّ »َقرَّ  »َقْرَن« من فعل  اأمر  اإىل 
ال�سهل  الطريق  اتباع  على  بالقت�سار  اأْولنا  فما  اإليها  ترون  كما  توؤد  مل  وعرة 
الوا�سح الذي ل ينتهي ب�سالكه اإل اإىل احلقيقة، وهي اأن اأمر »َقْرَن« من فعل »قار 
يقار قوًرا« وزن »خاف يخاف خوًفا« ومعناه كما �سبق بيانه: ام�سني على اأطراف 
اأقدامكن لئال ي�سمع �سوتها. اإن هذا املعنى ل حمل للريبة يف �سحته. واأما »َقْرَن« 
« فهو م�ستوجب للريبة بالنظر اإىل ما �سبق. وقد قال : »دع ما يريبك  من »َقرَّ

اإىل ما ل يريبك«.

نقول: قد علمت اأن »قار يقار« معناه اجتمع يجتمع، ل كما زعموا. وقد 
اهم اإىل هذا التف�سري الذي هو حمل للريبة  اأدَّ بينا من�ساأ جهلهم وخطئهم الذي 

كلها، بل هو الكذب على اهلل واللغة. وقد قال تعاىل:

نثى  ائ    ائ  ەئ  ەئ  وئ  ۇئ  ۇئ    ۆئ  ۆئمث  ]الن�ساء/ 50[. 
چ   ڃ   ڃڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ    ڄ   ڦ   نثڦ   وقال: 
چمث ]النحل/105[. وقال: نث ۈ    ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ    

ۉمث ]النحل/ 116[.

فاإن �ساأل �سائل بل�سان ح�سرة الآن�سة اأو موؤلفي كتابها: األ يجوز اأن يكون 
»َقْرَن« بفتح القاف اأمًرا من »قار يقور« الذي يدل على معنى امل�سي على اأطراف 
ب�سم  »ُقْرَن«  هو  يقور«  »قار  من  الأمر  اإن  كال،  نقول:  للم�سي؟  اإخفاء  القدمني 
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القاف ل بفتحها، كما يقال يف الأمر من قال يقول وفاز يفوز وعاد يعود »ُقْلَن وُفْزَن 
وُعْدَن« ثم قالوا - اأخزاهم اهلل على ظنهم ال�سيئ بامل�سلمني:

»واأعيذ �سادتي الرجال اأن يكونوا م�سداًقا لقوله تعاىل: نث  ٻ  ٻ  
پمث  ]اآل عمران/ 78[ اأي يحرفونه، في�سرعون يقروؤون »ِقْرن« بك�سر القاف 

لي�ستخرجوا منها املعنى الثالث الذي يريدونه للن�ساء ول يريده اهلل لهن.«

نقول: هذا اأعظم ما �َسَتم به هوؤلء الد�سا�سون امل�سلمني، لأنهم بعد اأن 
اإل خزًيا و�سالًل(  التف�سري  بهذا  ازدادوا  »َقْرَن« )وما  بتف�سري  انت�سروا  اأنهم  ظنوا 
اأن تكون من  القاف ل ميكن  بفتح  »َقْرَن«  اأن  يعرفوا  اأن  بعد  امل�سلمني،  اأن  ظنوا 
اأخزى اهلل  العار؟  اأ�سد من هذا  عار  اإىل حتريف كتاب اهلل. فهل  يلجوؤون  القرار 

هوؤلء الد�سا�سني، فاإنهم يريدون اأن ينت�سروا على احلق بالباطل وقد قال تعاىل: نث گ  
گ  گ    گ  ڳ    ڳ  ڳ  ڳ  ڱڱ  ڱ  ڱ   ں  ں     مث]الأنبياء/ 18[. 

وقال: نث ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱں   ں  ڻ  ڻ          ڻ  مث ]الإ�سراء/ 81[.

يكونون حمرفني  فهل  القاف  بك�سر  »ِقْرَن«  قروؤوا  اإن  امل�سلمني،  اأن  على 
لكالم اهلل، بعد اأن عرفت اأنها قراءة اجلمهور، واأنها هي التي يبداأ بها املف�سرون، ثم 
يعطفون على تف�سري »َقْرَن« بفتح القاف؟ اإن موؤلفي هذا الكتاب جلاهلون د�سا�سون 

يحرفون الكلم عن موا�سعه اتباًعا لأهواء نفو�سهم. األ �ساء ما يفعلون.
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واملعنى الثالث الذي زعموا اأن اهلل �سبحانه ل يريده للن�ساء واإمنا يريده 
لهم الرجال، هو ا�ستقاق »َقْرَن« من القرار فهم يقولون اإن اهلل ل يريد للن�ساء القرار 

يف البيوت.

يا هوؤلء، اإن مل يرد اهلل لهن ذلك فهل يريد لهن اأن يكن خارج البيوت. 
واإن كن خارج البيوت فاأين يكن؟ اأيف الأعمال خارج املنازل؟ وهن غري مكلفات 
ذلك، والعادة يف هذه الديار مل جَتِر به. اأم يكن يف امل�سارح واملالهي والأ�سواق 
متنقالت من مكان اإىل اآخر؟ اأهذا الذي تريدونه للن�ساء، يا موؤلفي كتاب »ال�سفور 
يالزمن  اأن  لهن  يريد  واإمنا  لهن،  تريدونه  ما  للن�ساء  يريد  ل  اهلل  اإن  واحلجاب«؟ 
البيوت لرتتيبها والعناية بها وتنظيمها ورعايتها وتربية الأولد واإ�سعاد الأ�سرة فاإذا 
عر�ست لهن حاجة م�سروعة للخروج خرجن يحوطهن اخللق الطيب، ويرفرف 

عليهن الأدب واحل�سمة.

كل  يريده  واإمنا  زعمتم(  )كما  يريده  رجالنا  بع�س  لي�س  املعنى  وهذا 
الرجال لأن اهلل يريده، واإرادتهم تابعة لإرادته تعاىل ، اإل من ل مروءة لهم من 
الذين يرتكون حبل املراأة على غاربها، ترتك دارها متى �ساءت، واإىل اأين �ساءت. 
وقليل هم هوؤلء الرجال يف الأمة. فمن كان ذا نخوة وخلق طيب تاأبى عليه تربيته 
و�سمائله اأن يدع امراأته اأو اأخته اأو ابنته اأو من له الولية عليها تركب راأ�سها، وترتاد 
امل�سارح واملالهي والأ�سواق وتتنزه يف موا�سع الريبة. وقد قال احل�سن الب�سري - 
رحمه اهلل: »اأتدعون ن�ساءكم يزاحمن العلوج يف الأ�سواق؟ قبح اهلل من ل يغار« 
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واإمنا ي�سمح لها اأن تخرج من بيتها يف ح�سمة واأدب، غري متزينة ول متربجة لزيارة 
اأهلها و�سديقاتها، اأو للتنزه وهي معه اأو مع قرائبها و�سواحبها يف اأماكن بعيدة عن 

جمتمع الرجال. بعيدة عن ال�سبهة بعيدة عن الريبة.

اإن �سحاح الأحاديث مت�سافرة على وجوب لزوم املراأة دارها، اإل حلاجة 
م�سروعة. حتى اأن �سالتها يف بيتها اأف�سل من ال�سالة يف امل�سجد مع ما يف �سالة 
فيه  ال�سالة  َتْعِدل  الذي    اهلل  ر�سول  م�سجد  كان  ولو  الأجر،  من  امل�سجد، 
األف �سالة يف غريه من امل�ساجد. ففي احلديث عن اأم حميد امراأة اأبي حميد 
ال�ساعدي اأنها جاءت اإىل النبي  فقالت: »يا ر�سول اهلل، اإين اأحب ال�سالة 
خري  بيتك  يف  و�سالتك  معي،  ال�سالة  حتبني  اأنك  علمت  »قد  قال:  معك« 
دارك،  و�سالتك يف حجرتك خري من �سالتك يف  من �سالتك يف حجرتك، 
م�سجد  يف  و�سالتك  قومك،  م�سجد  يف  �سالتك  من  خري  دارك  يف  و�سالتك 
وابن حبان يف  وابن خزمية  اأحمد  رواه  قومك خري من �سالتك يف م�سجدي«. 
�سحيحيهما. وعن اأم �سلمة عن ر�سول اهلل  قال: »خري م�ساجد الن�ساء َقْعُر 
بيوتهن« رواه اأحمد والطرباين يف الكبري وابن خزمية يف �سحيحه واحلاكم وعن 
ن�ساءكم امل�ساجد، وبيوتهن خري  : »ل متنعوا  ابن عمر قال: »قال ر�سول اهلل 

لهن« رواه اأبو داود.

* * * * *
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ڃ   نثڃ    اأن  يثبتوا  اأن  واحلجاب«  »ال�سفور  كتاب  موؤلفو  اأراد  وقد 
ڃمث ]الأحزاب/ 33[ لي�س معناه القرار، فقالوا بل�سان ح�سرة الآن�سة:

  ومما يبدو يل اأن �سيدتنا عائ�سة - ر�سي اهلل عنها - وقد اأمرنا النبي«
اأن ناأخذ ن�سف ديننا عنها، اآثرت املعنى احلقيقي وهو الأول الذي قالوه)1(. واإل 
اأمور اخلالفة العظمى، وملا تراأ�ست احلزب املعار�س  ملا برحت بيتها متدخلة يف 

لعلي  وحاربت مع اجليو�س، وخطبت يف النا�س حتملهم على الن�سمام اإىل 
احلزب الذي كانت توؤيده«.

نقول: اإن حديث »خذوا �سطر دينكم عن هذه احُلَمرْياء« ويف رواية »ن�سف 
اأنكره  دينكم« مل يوجد، ومل يثبت حديًثا �سحيًحا ول ح�سًنا ول �سعيًفا، وقد 
العلماء، ومنهم املزين واحلافظ الذهبي، كما قال ابن كثري، وقال ابن القيم كما 
نقله ُمالَّ علي القاري يف مو�سوعاته: كل حديث فيه لفظ »احلمرياء« مل يثبت. 
واملراد باحلمرياء ال�سيدة عائ�سة - ر�سي اهلل عنها - وعلى فر�س اأننا اأُمرنا اأن ناأخذ 
وتزيد  نار احلرب،  وتوقد  توؤن�س اجلي�س،  بيتها  فاإن خروجها من  ديننا عنها  �سطر 
عنها،  باأخذه  نوؤمر  الذي مل  الثاين  ال�سطر  هو من  ا�ستعاًل  امل�سلمني  بني  الفتنة 
لأنها اأمرت اأن َتقرَّ يف بيتها فلم تقر، ولأننا مل نوؤمر باأن نزيد الفتنة ناًرا على نار، واإمنا 

يريدون اأن معنى »قرن« هو ام�سني على اأطراف اأقدامكن لئال ي�سمع �سوتها. وقد علمت اأن العلماء مل يقولوا هذا،   )1(
لأن »قار يقار« ل تفيد هذا املعنى، واإمنا تفيد معنى الجتماع واأما امل�سي على اأطراف الأقدام فاإمنا هو لقار يقور، 
كما قدمنا. وال�سيدة عائ�سة مل توؤثر املعنى الذي يريدونه لأنها عربية، وهذا املعنى لقار يقار لي�س يف لغة العرب. 

فكيف، توؤثر �سيًئا غري كائن؟

النظرة العا�سرة - يف وجوب قرار املراأة يف دارها اإل حلاجة
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ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ    ڳ   نث  تعاىل:  قال  كما  باإطفائها،  اأمرنا 
ے   ھے   ھ   ھ      ھ   ہ   ہ      ہ    ہ   ۀ   ۀ   ڻ       ڻ   ڻ   ںڻ  
ٴۇ   ۈ   ۆ.   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   

ۋ     ۋ  ۅ  ۅۉ  ۉ  ې   ې  ې    مث  ]احلجرات/ 9 - 10[.

ت�سعى  اأن  ديًنا  عليها  يجب  كان   - عنها  اهلل  ر�سي   - عائ�سة  فال�سيدة 
بال�سلح بني املوؤمنني، ل اأن تتع�سب لفريق على اآخر. ثم اإن مل ُتَوفَّق يف �سعيها 
لل�سلح فكان يجب عليها اأن تعتزل الفتنة. اأََما ومل تعتزل فكان اأوىل بها اأن تن�سم 
اإىل �سيدنا علي، لأنه هو املَْبغيُّ عليه، وتقاتل الباغني عليه، الذين نكثوا ببيعته، 
ونق�سوا عهده بعد اأن بايعوه، وهم يعلمون اأنه الإمام احلق. ومع هذا فكان عليها 
اأن تفعل ما فعلت.  فيه، ل  املَْبغيِّ عليه وهي  اإىل معونة  بيتها، وتدعو  تقرَّ يف  اأن 
نة على اأنها كانت خمطئة يف عملها هذا من وجهني: الأول  وقد اأجمع علماء ال�سُّ
تركها القرار يف دارها لأمر غري م�سروع، والثاين خروجها على الإمام احلق ون�سر 

الباغني عليه.

ما  تبلغ  اأن  قبل  بالرجوع  همت  قد   - عنها  اهلل  ر�سي   - اأنها  ثبت  وقد 
�سوها عليه. وذلك اأنها  نوا لها اخلروج وحرَّ ق�سدت له، فمنعها من ذلك من َح�سَّ
ملا بلغت يف �سريها مكانًا ي�سمى احَلْواأَب �سمعت نباح الكالب، ف�ساألت عن املكان 
ُتُكنَّ  فاأُنِْبَئْت اأنه احلواأب، فذكرت قول ر�سول اهلل  لن�سائه وكانت معهن: »اأَيَّ
الرجوع،  على  فعزمت  املق�سودة،  اأنها  حينئٍذ  فعلمت  احَلْواأَب«.  ِكالب  َتْنَبُحَها 



167167

ف�سهد بع�س من كان معها اأن هذا املكان لي�س احلواأب، واأن من قال لها اأنه هو قد 
اأخطاأ، فحالوا بهذه ال�سهادة الكاذبة دونها ودون ما عزمت عليه من الأوبة.

وقد ثبت اأنها ر�سي اهلل عنها تابت اإىل اهلل ورجعت عن خطئها، واأنها كانت 
جمتهدة فاأخطاأت يف اجتهادها، »وهل تظنون اأن يف الإ�سالم من ل يخطئ؟« ومما 
يثبت خطاأها ثم رجوعها عنه معرتفة به، اأنه بعد اأن تغلب علي  على اجلي�س 
الذي كانت فيه قالت له: »اإين اأحب اأن اأقيم معك، فاأ�سري اإىل قتال عدوك عند 

.»)1(  م�سريك« فقال لها: »بل ارجعي اإىل البيت الذي تركك فيه ر�سول اهلل

ويف قوله هذا ر�سي اهلل عنه تبكيت لها، واإ�سارة اإىل اأنها كان يجب عليها 
اأن تقر يف بيتها واأن ل تخرج منه، وهذا مما يوؤيد اأن معنى »َقرَن« هو »اقررَن« من 
القرار ل كما يزعم موؤلفو كتاب »ال�سفور واحلجاب« ومما يوؤيده �سراحة ما احتج 
اأنه ملا  به عليها - ر�سي اهلل عنهما - بعد انت�ساره على اأ�سحاب اجلمل، وذلك 
�سقط اجلمل ووقع الهودج جاء اأخوها حممد بن اأبي بكر - وكان يف جي�س علي 
النا�س قرابة  »اأقرب  اأنت؟« قال:  فاأدخل يده، فقالت: »من  ر�سي اهلل عنهما - 
اأ�سابك �سيء؟  املوؤمنني هل  اأمري  اأخوك، يقول لك  اأنا حممد  اإليك،  واأبغ�سهم 
اإل �سهم مل ي�سرَّين« فجاء علي حتى وقف عليها، ف�سرب  اأ�سابني  قالت: »ما 
الهودج بق�سيب، وقال: »يا ُحمرياء، ر�سول اهلل اأمرك بهذا؟ اأمل ياأمرك اأن تقري 
واأمر  واأبرزوك«  عقائلهم  �سانوا  اإذ  اأخرجوك،  الذين  اأن�سفك  ما  واهلل  بيتك؟  يف 

تاريخ امل�سعودي »ج 2 �س: 11«.  )1(
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اأخاها حممًدا فاأنزلها يف دار �سفية بنت احلارث بن اأبي طلحة العبدي وهي اأم 
طلحة الطلحات)1(.

ومما يوؤيد ما ذكرنا ما احتج به علي على طلحة - ر�سي اهلل عنهما - يوم 
اجلمل، وهو قوله له: »اأخرجتم اأمكم عائ�سة وتركتم ن�ساءكم، فهذا اأعظم احلدث. 

اأِر�ًسى منكم لر�سول اهلل اأن تهتكوا �سرًتا �سربه عليها وتخرجوها منه)2(«.

هذا، واإن اأم املوؤمنني »اأم �سلمة« قد اأنكرت على ال�سيدة عائ�سة - ر�سي 
اهلل عنهما - عملها هذا، حمتجة عليها مبا مل ت�ستطع دفعه، فقد كتبت اإليها كتابًا 

تلومها فيه على خروجها، هذا بع�سه)3(:

»لو علم ر�سول اهلل  اأن الن�ساء يحتملن اجلهاد عهد اإليك. اأما علمت 
اأنه قد نهاك عن الُفْرَطِة يف الدين)4( فاإن عمود الدين ل َيْثُبُت بالن�ساء اإن مال، ول 
ُيْراأب بهن اإن ان�سدع)5( جهاد الن�ساء غ�س الأطراف، و�سم الذيول. ما كنت قائلة

)1( امل�سعودي: )ج 2: �س 10(.
الإمامة وال�سيا�سة لبن قتيبة: )ج 1: �س 125(.  )2(

)3(  الكتاب مذكور برمته يف العقد الفريد: )ج 2: �س218( املطبوع يف املطبعة العامرة ال�سرقية مب�سر عام 1305هـ. 
وكذا جواب ال�سيدة عائ�سة. ويف كتاب الإمامة وال�سيا�سة لبن قتيبة: ) ج1: �س 95 - 96( بع�س اختالف يف 

اللفظ.
)4(  اأي جماوزة احلد فيه. والذي يف العقد »عن الفراطة« فيه: بزيادة األف بعد الراء ول معنى للفراطة هنا، فاإن معناها: 
اإليه فهو له، وبئر فراطة كذلك. والذي يف النهاية لبن الأثري ول�سان  املاء يكون �سرًعا بني عدة اأحياء من �سبق 
العرب و�سرح القامو�س: »عن الفرطة« بال األف وهي الرواية احلق وف�سروها بال�سبق والتقدم وجماوزة احلد. ويف 
ل�سان العرب و�سرح القامو�س رواية اأخرى وهي »الفرطة يف البالد« بدل »الفرطة يف الدين« والأوىل األيق باملو�سوع.

)5( يراأب: يلتئم، ان�سدع: ان�سق.
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اإىل  َمْنَهل  َقُعوًدا)1( من  ة  الَفَلَوات نا�سَّ ، لو عار�سك ببع�س هذه  لر�سول اهلل 
َمْنهل)2( وغًدا َتِرِدين على ر�سول اهلل ؟ واأق�سم لو قيل يل: يا اأم �سلمة، ادخلي 
فاجعليه   ، عليَّ �سربه  حجابًا  هاتكة    اهلل  ر�سول  األقى  اأن  ل�ستحييت  اجلنة 
َنك، فاإنك اأن�سح ما تكونني لهذه الأمة ما قعدت عن  �سرتك، وقاعة البيت ِح�سْ

ن�سرتهم«.

فاأجابتها ال�سيدة عائ�سة:

»اأما بعد فما اأقبلني ِلَوْعِظك، واأَْعَرفني حلقِّ ن�سيحتك، وما اأنا معتمرة بعد 
تعريج )3(، ولنعم املطلع مطلع فرقت فيه بني فئتني متناجزتني)4( من امل�سلمني. فاإن 

اأقعد فعن غري حرج، واإن اأم�ِس فاإىل ما ل غنى بي عن الزدياد منه وال�سالم.«

فاأنت ترى اأن ال�سيدة عائ�سة مل ت�ستطع دفع احلجة مبثلها، لأنها - ر�سي 
اأن اعتزمت  اأبت عليها نف�سها بعد  اهلل عنها - ل عذر لها يف هذا اخلروج، واإمنا 
القيام اأن تنق�س عزميتها، فتاأولت خروجها بال�سعي لل�سلح بني امل�سلمني، ولكنها 

)1( الن�س: اأن حتمل الدابة على اأق�سى ال�سري. والقعود، بفتح ف�سم: ما يقتعده الإن�سان من الدواب للركوب واحلمل. 
ول يكون اإل ذكًرا، وقيل: القعود ذكر، و الأنثى قعودة والقعود من الإبل: ما اأمكن اأن يركب ، وهو ل يكون لأقل 

من �سنتني، ورواية النهاية لبن الأثري: »قلو�ًسا« بدل »قعوًدا« والقلو�س، بفتح ف�سم: الناقة ال�سابة.
)2(املنهل: مورد املاء، من نهل اإذا �سرب. ويف الإمامة وال�سيا�سة: »منهمل« بدل »منهل« وهو حتريف. 

تريد: ما اأنا براجعة بعد اأن عزمت، والعتمار: الزيارة، والتعريج عن الأمر: العدول عنه.  )3(
»مت�ساجرتني«  الفريد  العقد  ورواية  والتخا�سم  للقتال  متباريتني  اأي  وال�سيا�سة.  الإمامة  قتيبة يف  ابن  رواية  هذه   )4(

واملعنى واحد، ولعلها حمرفة عن متناجزتني
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قتال  على  النا�س  وطفقت حتر�س  الفئتني  اإحدى  اإىل  ان�سمت  بل  تفعل،  مل 
علي  وت�سعى لتثبيط من ان�سم اإليه عنه، كما يف كتابها لزيد بن �سوحان اإذ 
قدمت الب�سرة )1(، حتى جرى ما جرى. واإنا لن�سكت عما جرى، فذلك زمان 
اأن يتخذ ما ح�سل مطية  باأهله. ول يجوز مل�سلم يوؤمن باهلل واليوم الآخر  م�سى 

للتفريق بني امل�سلمني.

ثم ا�ستدل موؤلفو كتاب »ال�سفور واحلجاب« على زعمهم اأن لي�س »قرن« 
من القرار بدليل اآخر هو اأوهى مما تقدم فقالوا:

»ومثلها اأم عطية، فقد غزت مع ر�سول اهلل  �سبع غزوات، كانت فيها 
تداوي اجلرحى، وتقوم على املر�سى. واإن قبول النبي  مثل اأم عطية يف غزواته 
ول  بيوتكن  اثبنت يف  اأي  يقر،  قر  من  لي�س  بيوتكن«  »قرن يف  معنى  اأن  لدليل 

تربحنها«.

نقول اإن هذا الدليل اأوهى من بيت العنكبوت، لأنهن مل يوؤمرن بالقرار 
يف البيوت على معنى اأنهن ل يخرجن منها اإل اإىل القبور لأن هذا مل يقل به اأحد 
من امل�سلمني، واإمنا معناه القرار فيها اإل اإذا كان هناك ما يدعو اإىل اخلروج مما فيه 

م�سلحة خا�سة اأو عامة. وقوله تعاىل بعد ذلك: نثڃ  چ  چ  چ  
چمث  ]الأحزاب/ 33[ وا�سح يف اأن اخلروج يف حاجة جائز على �سرط عدم 

الكتاب مذكور يف العقد الفريد )ج 2: �س 218(.  )1(
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التربج يف اخلروج، لأن التربج املنهي عنه ل يتحقق معناه اإل خارج البيت ل 
داخله. فاإن تربج املراأة يف دارها وتزينها فيه اأمر جائز، بل هو مطلوب لتقر بذلك 
عني زوجها، كما اأن الرجل مطلوب منه اأن يتزين لمراأته. وقد قال ابن عبا�س 

ر�سي اهلل عنهما: »اإين لأتزين لزوجي كما تتزين هي يل«.

ما  م�سروعة  اإل حلاجة  بيوتهن  يف  بالقرار  ماأمورات  اأنهن  على  يدل  ومما 
بعد  املوؤمنني  اأم  قالت: »خرجت �سودة بنت زمعة -  البخاري عن عائ�سة،  رواه 
ما �سرب احلجاب - لياًل، فراآها عمر فعرفها: فقال: واهلل اأنك يا �سودة ما َتْخَفنْيَ 
علينا. فرجعت اإىل النبي  فذكرت ذلك له وهو يف ُحْجرتي يتع�سى، واإن يف 
يده َلَعْرًقا)1( َفاأُنِْزل عليه الوحي، َفُرِفَع عنه وهو يقول: قد اأذن اهلل لكن اأن تخرجن 
حلوائجكن، وروى البخاري هذا احلديث اأي�ًسا يف التف�سري ببع�س زيادة. ويف ذلك 
دللة وا�سحة على اأنه ل يجوز لهن اخلروج اإل حلاجة م�سروعة، واأنه ل يجوز اأن 
يرتكن القرار يف بيوتهن ويخرجن منها لغري ما �سرورة. اأفهمتم يا موؤلفي كتاب 

»ال�سفور واحلجاب«؟

والأخري من  العني و�سمها.  بك�سر  اللحم: وجمعه عراق.  اأُخذ عنه معظم  الذي  العظم  ف�سكون:  بفتح  العرق:   )1(
اجلموع النادرة. 

النظرة العا�سرة - يف وجوب قرار املراأة يف دارها اإل حلاجة





وفيها تف�سري قوله تعاىل:

ۀ     ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ   نث 
ڭ   ۓ   ۓ    ے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ   ہہ   ہ   ۀ  

ڭ  مث  ]الأحزاب/ 59[.

* * * * *
اجللباب: ثوب كبري وا�سع، ومهما اختلف يف تف�سريه فهو راجع اإىل اأنه 
التي  املالءة  اإنه  اجلاللني  تف�سري  ويف  ثيابها.  فوق  املراأة  تلب�سه  �ساتر  �سابغ  ثوب 
من  ال�سحيح  يف  ثبت  وقد  �سيده.  لبن  املخ�س�س  يف  وكذا  املراأة.  بها  ت�ستمل 
اأنها قالت: »يا ر�سول اهلل، اإحدانا ل يكون لها جلباب« فقال:  حديث اأم عطية 
»ِلُتْلِب�ْسها اأختها من جلبابها«. فهذا يدل على اأنه ينبغي اأن يكون للمراأة جلباب 
ذي  غري  ح�سرة  يف  كانت  اأو  بيتها،  من  خرجت  اإذا  فوقها  تلب�سه  الثياب  غري 
يف  اهلل  اأمرهن  اجللباب.  من  هي  الأديب  ب�سكلها  واملالءة  الرجال.  من  حمرم 

نث ڳ  ڳ       ڳ  ڱ    ڱ  ڱ   النور  الواحدة والثالثني من �سورة  الآية 

النظرة احلادية ع�سرة
فيما يجب على املراأة �سرته
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ڱں  ں  ڻ  ڻ  ڻ مث. وقد قدمنا �سرح ذلك يف النظرة التا�سعة. 
اأي يرخني عليهن  نث  ۀ    ۀ  ہ  ہمث    اأن   واأمرهن هنا فوق ذلك 
الثياب  يلب�سنه من  وملا  اخلمار  ي�سرتها  التي ل  �سرًتا لأع�سائهن  اجللباب  بع�س 
التي ل يليق اأن يظهرن بها يف الطريق اأو اأمام غري ذي حمرم، لأنها من الزينة التي 
اأمر اهلل بعدم اإبدائها. وقد كانت املراأة يف اأول العهد على عادة اجلاهلية تظهر يف 
درع )هو ثوب املراأة( وخمار، ل مُمَّيز بني احلرة والأََمة. وملا كان اأهل الدعارة يف 
كل وقت ي�ست�سهلن التعر�س للخوادم، كان بع�س الف�ساق من ال�سبان يف ذلك 
الوقت يتعر�سون لالإماء اإذا خرجن يف حاجاتهن. ورمبا تعر�سوا للحرائر بعلة اأنهن 
اإماء. فاأمر اهلل احلرائر بهذا ال�سكل من اجللباب ليتميزن عن الإماء اللواتي تق�سي 
عليهن ال�سرورة برتك اجللباب لكرثة خروجهن من البيت ق�ساء حلوائجه. لذلك 
قال تعاىل: »ذلك« اأي اإدناء اجللباب نثہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ےمث     اأي اأقرب 
اإىل اأن يعرفن باأنهن حرائر، فال ي�سهل على هوؤلء النفر من الف�ساق اأن يتعر�سوا 
لهن بعد اأن يتميزن بهذا ال�سكل من الأزياء. ويف تف�سري ابن جرير »ج 18: �س 
ويف  بالرفث.  املوؤمنات  يوؤذون  فكانوا  املنافقني،  من  كانوا  املتعر�سني  اإن   :»127

�سبب نزول هذ الآية روايات. ل حاجة اإليها يف فهمها، فهي وا�سحة.

ما يدل على  الآية  لي�س يف  مما يدنى عليه بع�س اجللباب؟  الوجه  وهل 
عليه،  اجللباب  اإدناء  يجب  مما  كله  الوجه  جعل  املف�سرين  بع�س  اأن  غري  ذلك. 
وبع�سهم قال: ت�سع رداءها فوق احلاجب ثم تديره حتى ت�سعه على اأنفها. وقال 
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بع�سهم: تغطي اإحدى عينيها وجبهتها وال�سق الآخر اإل العني )وذلك كما تفعل 
باإدناء اجللباب  اإن املراد  َيْعُد ال�سواب من قال:  الدرزيات من امل�سلمات(. ومل 
اأن تتقنع به املراأة ثم ت�سمه عليها. ومعنى تتقنع: جتعله قناًعا. والقناع ما يغطى 
اأ�سماء  حديث  من  ب�سرطها  اإباحته  معلومة  والكفني  الوجه  وك�سف  الراأ�س.  به 
بنت اأبي بكر الذي تقدم ذكره، ومن حديث رواه ابن جرير الطربي يف تف�سريه 
اأخي لأمي عبد اهلل بن  ابنة  ج 18: �س 93 عن عائ�سة، قالت: »دخلت عليَّ 
الطفيل ُمَزيَّنة، فدخل النبي  فاأعر�س، فقالت عائ�سة: يا ر�سول اهلل، ابنة اأخي 
وجارية، فقال: »اإذا َعَرَكت املراأة )اأي حا�ست( مل يحل لها اأن تظهر اإل وجهها 
واإل ما دون هذا، وقب�س على ذراع نف�سه فرتك بني قب�سته وبني الكف مثل قب�سة 

اأخرى«.

فاإن قيل: هل اجللباب مق�سود لذاته، فال يجوز غريه من كل ثوب �سابغ 
�ساتر تلب�سه املراأة فوق ثيابها؟ وقد اعتاد بع�س الن�ساء اليوم اأن يلب�سن معطًفا فوق 
الثياب ي�سرتها �سرًتا. قلت: اإن احلكمة يف اجللباب وا�سحة وهي �سرت ما يتعذر 
من الأع�ساء �سرته باخلمار، و�سرت زينة الثوب، ومنع بروز املراأة يف �سكل غري لئق 
على  ع  ُمَقطَّ غري  �ساتًرا،  �سابًغا  املعطف  هذا  كان  فاإن  النا�س.  من  كثري  به  ُيفَتنَت 
قدر اجل�سم، ول مزيًدا عليه ما ل حاجة اإليه مما يق�سد به تزيينه، ول هو من نوع 
الأقم�سة املزخرفة التي هي زينة يف نف�سها. اإن كان املعطف اأو غريه كاملالءة على 
هذا ال�سكل من الأدب فهو يف حكم اجللباب بال ريب واإن كان كما تفعله بع�س 

النظرة احلادية ع�سرة - فيما يجب على املراأة �سرته
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اًل على قدر اجل�سم، مرتفًعا عن ال�ساقني، م�ساًفا اإليه ما لي�س اإليه  املتربجات، ُمَف�سَّ
حاجة، اأو كان من القما�س املزخرف، فال؛ لأنه يكون من الزينة التي َحّرم اهلل 
على املوؤمنة اإبداءها، وهو داٍع اإىل ا�ستهواء الأب�سار. وَتَطلُّع الأ�سرار، وَرْميها ب�سهام 
الذين  الفا�سقني،  بنبال  ور�سقها  الفا�سقة،  بنظراتهم  يتبعونها  الذين  الفا�سدين، 
وءى. وذلك ما ل تر�ساه لنف�سها امراأة �سريفة الرتبية،  ين�سحونها بكلماتهم ال�سَّ
ِق اهلل من كانت على هذا املذهب من املعاطف اأو املالءات،  كرمية الأخالق. َفْلَتتَّ
فاإن عملها هذا يف نظر اخللق  اأخالقها. ح�سنة يف �سريتها.  واإن كانت �سريفة يف 
النظرات،  فا�سق  من  نْيَ  َيْر�سَ ل  ما  ت�سديد  اإىل  الريبة  اأهل  تدعو  ريبة  ال�سحيح 

وفا�سد الكلمات. هدانا اهلل واإياهن �سواء ال�سبيل.

فقد  نة  املح�سِّ بالأ�سباغ  ًنا  مزيَّ منه  كان  ما  وخ�سو�ًسا  الوجه،  ك�سف  اأما 
ذكرنا من اأمره يف النظرتني: الثالثة والرابعة ما فيه مقنع لرائد احلق.

* * * * *
وبعد فاإن الآن�سة »نظرية زين الدين« بعد اأن ذكرت اأقوال املف�سرين يف 
اأقوالهم مل  تف�سري هذه الآية، وا�ستطالت عليهم بال�ستم والبذاءة والإيذاء، لأن 

توافق اأهواءها قالت يف )�س 229(:

»األ ترون وتعلمون اأنه لي�س يف هذا الزمان اإماء. ولكن فيه �سافالت، لهن 
احلرية يف اأن يلب�سن ملب�س احلرائر. فلم يبق لنا. واحلالة هذه، معرف اإل وجوهنا، 

وما فيها من �سمت احلياء وال�سرف. فكيف ل يوؤذن يف ال�سفور لتلك الوجوه؟«
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امل�سلمة  تعنيهم  من  بني  واأن  حق.  الأول  الكالم  �سطر  اأن  اهلل  ي�سهد 
ن من الأ�سر املعروفة  وغري امل�سلمة. واأن هوؤلء ينت�سنب اإىل غري اآبائهن، مدعني اأنهَّ
مبركزها الجتماعي والعائلي. ولكن ل نن�سى اأن بع�س ال�سافرات تفعل هذا وهي 
اأن املعرفة قا�سرة على  �سافرة. ولي�س كل الرجال يعرفون كل الن�ساء. والغالب 
اأن تق�سد اإىل  اأو اأهل احلي الذي تقطنه. فال يحول دون ما تريد  اأهلها  اأ�سدقاء 
غري هوؤلء الرجال، كما هو م�ساهد. فالفا�سقة فا�سقة، �سافرة كانت اأو ذات نقاب. 
العفيفات  الطاهرات  اإىل  بالن�سبة  ا  جدًّ القليالت  الفا�سقات  هوؤلء  بعلة  اأفيجوز 
اأن ن�سعى لك�سف نقاب املراأة امل�سلمة، وهو �سيانة لها من نظرات الف�ساق واأذى 
األ�سنتهم؟ يجب اأن ي�سعى امل�سلمون ملنع هوؤلء املنتقبات من امل�سلمات وغريهن، 
بوا�سطة احلكومة، فاإنها حتر�س كل احلر�س على �سيانة ال�سريفات، ول تر�سى ممن 

يتلب�سن بلبا�سهن اأن يدعني اأنهن منهن، حلاجة يف اأنف�سهن.

النظرة احلادية ع�سرة - فيما يجب على املراأة �سرته
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ى   ې   ېې   ې   ۉ    ۉ   ۅ   ۅ   نثۋ    
ى  ائمث  ]الأحزاب/53[.

* * * * *
بدن  يرى من  البدن بحيث ل  �سرت  به  يراد  احلجاب حجابان: حجاب 
املراأة �سيء، وحجاب يراد به �سرت �سخ�سها وراء �ساتر من جدار اأو �ستار اأو نحوهما. 
واملراد باحلجاب يف هذه الآية هو املعنى الثاين، كما هو وا�سح. و�سنذكره باأجلى 

بيان. اأما احلجاب باملعنى الأول فهو مذكور يف قوله تعاىل نث   ں  ڻ  
چ   چ   چ   نثڃ   تعــاىل  وقــوله   .]31 ]النور/  ڻمث  ڻ  
نث ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ]الأحزاب/ 33[. وقوله تعاىل:  چمث 
]الأحزاب/ 59[. وقد ذكرنا  ڻ  ڻ  ۀ    ۀ  ہ  ہ مث 

من تف�سري هذه الآيات يف النظرتني التا�سعة والعا�سرة ما فيه كفاية.

النظرة الثانية ع�سرة
يف معنى احلجاب
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اأما احلجاب باملعنى الأول فهو لغري ن�ساء النبي  �سرت جميع البدن اإل 
الوجه والكفني، كما يدل عليه حديث اأبي داود الذي ذكرناه يف النظرة الثالثة 
)�س 54( وحديث ابن جرير الطربي الذي ذكرناه يف النظرة احلادية ع�سرة )�س 
178( اأما الوجه والكفان فلم يقل اأحد ممن ُيْعَتدُّ بقوله اإن �سرتها واجب مطلًقا، 
واإمنا قالوا اأنه يجب اإذا مل توؤمن الفتنة اأو كان ذلك داعًيا اإىل الت�ساهل بك�سف 
غريها، كما هي احلال يف هذه الأيام، ول ريب اأن الأمر اجلائز املباح اإن جّر اإىل 
حمرم كان حمرًما )كما �سرحنا ذلك يف النظرة الثالثة �س 45( وقد اأباح العلماء 
اأن تك�سف املراأة وجهها وكفيها عند اأمن الفتنة، وعند ال�سرورة كاأداء ال�سهادة 
والعمل خارج بيتها اإذا ا�سطرت اإىل ذلك، بحيث مل جتد ما تعمله يف دارها ول يف 
دار �سناعة ن�سائية، وكذلك اأباحوا لها ك�سفها اإذا رغب يف ذلك من يريد خطبتها. 
وباجلملة فقد اأباحوا لها ال�سفور عن وجهها وكفيها وقدميها، اإن دعت ال�سرورة اإىل 
ُر ِبْقَدرها وقد اأوجبوا عليها اأن تك�سف عن وجهها وكفيها اإذا  ذلك. وال�سرورة ُتَقدَّ

ِرَمة بحج اأو عمرة. كانت حُمْ

ول ريب اأن النقاب كان على عهد النبي ، فقد كان بع�س الن�ساء 
اأبو داود عن  ينتقنب، ويعددن ذلك من احلياء وطيب الأخالق، فقد روى 
عبد اخلبري بن قي�س بن ثابت بن �سما�س عن اأبيه عن جده، قال: »جاءت امراأة 
اإىل ر�سول اهلل  يقال لها اأم خالد وهي منتقبة ت�ساأل عن ابن لها ُقِتل يف �سبيل 
اهلل تعاىل فقال لها بع�س اأ�سحابه: جئت ت�ساألني عن ابنك واأنت منتقبة؟ فقالت: 
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ها على ذلك ر�سول  اإن اأُْرَزاأ بابني فلن اأْرَزاأ بحيائي« فقد عدت انتقابها حياء واأقرَّ
اهلل . نعم، اإن احلديث ل يدل على وجوب النقاب، لأن النبي �سكت عن 
كالم اأ�سحابه، ولو كان واجًبا َلَبنيَّ لهم ذلك، وال�سكوت يف َمْعِر�س احلاجة بيان. 
اأمر  اأن النتقاب للمراأة  اإقراره اأم خالد على كالمها دلياًل وا�سًحا على  واإن يف 
ب فيه، واأنه من دلئل احلياء فاإن اأقر ر�سول اهلل  اأم خالد على اعتبارها  ُمَرغَّ
النتقاب من احلياء، واحلياء �سعبة من الإميان فهل يجوز ملن تقول اإنها م�سلمة اأن 
تنتقد امل�سلمات على انتقابهن، لأنهن يعددن ذلك من احلياء الذي ل ُيردن اأن 

ُيْرَزاأْن به؟ اإن هذا ل�سيء عجاب.

اأن النقاب كان موجوًدا حديث: »املحرمة ل تنتقب ول  ومما يدل على 
تلب�س القفازين« رواه اأبو داود. فلو مل يكن موجوًدا، واأن بع�سهن كن ينتقنب ملا 

نهى املحرمة عن النتقاب.

النقاب كان موجوًدا، وكان معدوًدا من الف�سائل الن�سائية، ودلياًل على 
حياء املراأة، فلذا مل يتهاون به اإل قليل منهن، لأنه كان من �سيما احلرائر يتميزن 
به عن الإماء. لكنه مل يكن واجًبا اإل على ن�ساء النبي ، وكان لغريهن ف�سيلة 
من  كثري  بهن  اقتدى  وقد  املوؤمنني.  باأمهات  اقتداء  فيها،  ومرغًبا  اإليها،  مندوبًا 

املوؤمنات ذوات ال�سرف ت�سبًها بهن - ر�سوان اهلل عليهن.

النظرة الثانية ع�سرة - يف معنى احلجاب
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غري اأن انتقاب هوؤلء املوؤمنات مل يكن مينعهن من اأن يخرجن من بيوتهن 
اأو  الدنيا  �سوؤون  فائدة من  فيه  مبا  والقيام  العلم  تلقي  امل�سروعة، ومنها  حلاجاتهن 

ْمَن منتقبات غري متربجات بزينة. ْمَن وَيَتَعلَّ الدين، فُكنَّ ُيَعلِّ

الوجه  �سافرة  وتعلَّمت  فعلَّمت  تنتقب،  اأن  ت�ساأ  من مل  منهن  كان  وقد 
نة وجهها، ول مبدية زينتها، بل يف حال حتوطها فيها  ا، غري حُم�سِّ ا اأدبيًّ �سفوًرا �سرعيًّ
احل�سمة، وتخيم عليها فيها ال�سكينة والوقار وكرمي اخللق، بعيدة عن منال ال�سوء، 
زمان تربج  والزمان غري  العدد،  قليالت  ال�سبهة. ومع هذا فهن  نائية عن جمال 
وَماَلٍه و)ديقولتيه( واإبداء املحا�سن ق�سًدا، وغري ذلك مما ل تر�سى عنه �سريعة، 

ه خلق كرمي. ول ُيِقرُّ

املراأة،  النقاب كان موجوًدا، وكان معدوًدا من كمال  اأن  ومما يدل على 
عتاب م�سعب بن الزبري امراأته عائ�سة بنت طلحة على ك�سف وجهها، وقد كانت 
ل ت�سرته. وتكررت مراجعته اإياها يف هذا ال�ساأن حتى طال اأمرها، وكانت امراأة 
ة عنده، اإل اأنها مل يكن فيها و�سمة يقدر اأن يذكرها  �سر�سة اخللق، وكانت حظيَّ

بها اأحد)1(.

اأما ن�ساء النبي  فاحلجاب لهن بهذا املعني )اأي �سرت البدن( هو �سرت 
جميع البدن حتى الوجه والكفني، ومل يخالف يف ذلك اأحد من العلماء لأن 

)1( راجع الأغاين: )ج 10: �س 51(. 
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عليهن   يحب �سرب احلجاب  وقد كان عمر  مت�سافرة على ذلك  الدلئل 
حمبة �سديدة، وكان يذكره كثرًيا، ويود اأن ينزل فيه �سيء، وكان يقول لهن: »لو 
اأُطاع )يعني النبي ( فيكن ما راأتكن عني«، وقد َمرَّ بهن وهن مع الن�ساء يف 
امل�سجد، فقال: »لئن احتجبنت فاإن َلُكنَّ على الن�ساء ف�ساًل، كما لزوجكن على 

الرجال الف�سل«.

وقد اختلفوا يف اأنه هل كان من اجلائز روؤية ن�سائه  م�سترتات؟ واحلق 
اإن ذلك كان جائًزا وواقًعا، فقد كن َيحُجْجن وَيُطْفن ويخرجن اإىل امل�ساجد يف عهد 
النبي  وبعده، وقد كان ال�سحابة ومن بعدهم ي�سمعون منهن احلديث وهن 
م�سترتات الأبدان ل الأ�سخا�س، كما حقق ذلك ابن حجر يف �سرح البخاري، 
البخاري  رواه  ما  ويوؤيد هذا اجلواز  الق�سطالين )يف ج 8: �س 59(.  ونقله عنه 
يف �سحيحه عن عائ�سة، قالت: »خرجت �َسْوَدة بنت َزْمَعة )اأم املوؤمنني( بعد ما 
فراآها  يعرفها  امراأة ج�سيمة ل تخفى على من  ِرب احلجاب حلاجتها، وكانت  �سُ
َتْخَفنْيَ علينا، فانظري كيف تخرجني. قالت:  اأما واهلل ما  يا �سودة،  عمر، فقال: 
فانكفاأت راجعة، ور�سول اهلل  يف بيتي، واإنه يتع�سى ويف يده َعْرق)1(، فدخلت 
فقالت: يا ر�سول اهلل، اإين خرجت لبع�س حاجتي، فقال عمر: كذا وكذا. قالت 
فاأوحي اإليه، ثم رفع عنه واإن العرق يف يده ما و�سعه فقال: قد اأذن اهلل لكن اأن 

)1( العرق، بفتح ف�سكون: العظم الذي اأخذ عنه معظم اللحم. 
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تخرجن يف حاجتكن«. فهذا دليل وا�سح على اأنه جتوز روؤيتهن م�سترتات، كما 
هو دليل على جواز خروجهن حلوائجهن. واإذا جاز لن�ساء النبي  ذلك جاز 

لغريهن من الن�ساء بالأَْوىل.

به  فاملراد  �ستار،  وراء  ال�سخ�س  �سرت  وهو  الثاين،  باملعنى  احلجاب  واأما 
روى  وقد  مع ذي حمرم.  اإل  واختالط  والرجال خلوة  الن�ساء  بني  يكون  اأن ل 
اإل مع ذي  بامراأة  َيْخُلَوّن رجل   قال: ل  النبي  اأن  ابن عبا�س  البخاري عن 
ة، واْكَتَتْبت يف غزوة  َرم. فقام رجل فقال: يا ر�سول اهلل، امراأتي خرجت حاجَّ حَمْ
كذا وكذا فقال: ارجع فحج مع امراأتك«. ويف باب حترمي اخللوة اإل مع ذي حمرم 

عدة اأحاديث.

ا  خا�سًّ ولي�س  جميعهن،  للن�ساء  عام  املعنى  بهذا  احلجاب  اأن  ولريب 
اخللوة  لأن  حجاب.  وراء  من  �سوؤالهن  عن  للنهي  مورًدا  كن  واإن   ، بن�سائه 
ُطِبع  ممن  اأحد  بها  يقول  ول  حمرم،  ذو  هناك  يكون  اأن  اإل  جتوز،  ل  بالإجماع 
اأباحت  اأن الأمم الأوربية التي  على الدين واملروءة والأخالق ال�سحيحة. حتى 
اأن  يحظرون  اأهلها  من  كثري  يزال  ل  الوا�سعة،  احلرية  املراأة  واأعطت  الختالط 
َتَتَقبَّل ن�ساوؤهم الرجال وقت غيابهم عن منازلهم، ون�ساوؤهم تاأبى اأن تاأذن لأحد 
من الرجال بزيارة اإذا خال البيت من القّيم عليه. وِنْعَم ما يفعلون ويفعلن. حتى 
ح�سوره.  اإىل  دعاها  اإذا  اإل  و�سيوفه  زوجها  جمل�س  حت�سر  ل  ن�سائهم  بع�س  اأن 

ومنهن من ل حت�سره اإذا علمت اأن الزيارة اإمنا هي لزوجها.
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واحلجاب بهذا املعني )معنى عدم اخللوة، وعدم ظهور املراأة اأمام الأجنبي 
ۅ   ۅ   نثۋ   تعاىل:   بقوله  املراد  هو  حمرم(  ذي  مع  اإل  البيت  يف 
َرب يف البيت يحول  ۉ  ۉ   ې  ې   مث ]الأحزاب/ 53[ اأي �ستار ُي�سْ
قال:    اأن عمر  رِوي  الرجل. وقد  واملراأة  املراأة  الرجل  وروؤية  دون الجتماع 
»يا ر�سول اهلل، يدخل عليك الرب والفاجر، فلو اأمرت اأمهات املوؤمنني باحلجاب« 

فنزلت الآية)1(.

ولي�س املراد باحلجاب هنا الربقع اأو النقاب. بل املراد به ما يحجب من 
ي�سرتهن  ما  وراء  من  لهن  اخلطاب  يكون  اأن  مبعنى  نحوهما،  اأو  جدار  اأو  �ستار 
اأن�س.  والن�سائي عن  وم�سلم  اأحمد  يفهم من حديث  املخاطبني كما  عيون  عن 
وقد جاء يف اآخره: »فانطلق )يعني ر�سول اهلل ( حتى دخل البيت، فذهبت 
لأدخل معه، فاألقى ال�سرت بيني وبينه، ونزل احلجاب، َوُوِعَظ القوم مبا ُوِعُظوا به: 

نثۋ  ۅ   اإىل قوله تعاىل:   يوؤذن لكم«  اأن  اإل  النبي  »ل تدخلوا بيوت 
ال�سيخان  وروى  الآية.   ]53 ]الأحزاب/  مث  ې    ې   ۉ    ۉ   ۅ  
)البخاري وم�سلم( عن اأن�س، قال: »ملا تزوج النبي  زينب بنت جح�س دعا 
القوم، َفَطِعُموا، ثم جل�سوا يتحدثون، فاأخذ كاأنه يتهياأ للقيام، فلم يقوموا، فلما راأى 
ذلك منهم قام، وقام من القوم من قام. وقعد ثالثة، ثم انطلقوا، فجئت فاأخربت 

اأنه قد  اأ�سباب لنزول الآية، كما �ستعلم، ولي�س واحد منها يعار�س الآخر، فهذا يدل على  )1(  قد ذكر العلماء عدة 
ونقله  ابن حجر  احلافظ  قال  كما  الأ�سباب،  تعدد  من  مانع  ول  الكرمية.  الآية  نزول  قبل  اأ�سباب  عدة  اجتمعت 

ال�سيوطي يف »لباب النقول«.
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النبي  اأنهم انطلقوا فجاء حتى دخل البيت، وذهبت اأدخل فاألقى احلجاب 
بيني وبينه، واأنزل اهلل: نث گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ مث     اإىل قوله: 
ذلك  نحو  وروى   .]53 ]الأحزاب/  جئ  مث   ی   نث ىئ   ی  ی  ی   ىئ 

الرتمذي عن اأن�س. 

ال�ستار،  به  املراد  اأن  اأي  الكرمية،  الآية  يف  املذكور  احلجاب  هو   هذا 
اأو كل ما ي�سرت �سخ�س املراأة، ولي�س املراد به النقاب، ومن احلجاب مبعنى ال�ستار 

قوله تعاىل:  نث  ىئ  ىئ          ىئ   ی  ی  ی  ی    جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب   
خبمث  ]ال�سورى/ 51[ اأي يكلمه من حيث ل يرى من يكلمه. وهذا ما اأمرنا 

اهلل به عند خطاب غري املحارم حيث ل ذو حمرم لهن.

والآية، واإن نزلت يف ن�ساء النبي، فحكمها لغريهن بالأوىل، يدل على ذلك 
تتمه الآية، وهي قوله تعاىل: نثې  ې  ى  ى   ائمث ]الأحزاب/ 53[ 
اأدعى لطهارة  يرونكم،  ترونهم ول  اإياهن من وراء حجاب، بحيث ل  �سوؤالكم  اأن  اأي 
القلب ونفي الريبة، فهو تعليل لالأمر مبخاطبتهن من وراء حجاب، فاإن كان اهلل قد اأمر 
والتقوى  الف�سيلة  مناذج  هن  اللواتي  املطهرات،  الطاهرات  النبي  ن�ساء  بخطاب 
واملخاطبات،  املخاطبني  لقلوب  اأطهر  باأنه  وراء حجاب، وعلل ذلك  والدين من 
اأفال يكون غريهن من الن�ساء اأوىل بذلك؟ اللهم بلى. وقد جاءت ال�سريعة ل�سد 
الذريعة والق�سد من ذلك اأن ل تكون خلوة بني املراأة والرجل اإل مع ذي حمرم. 
لأن اخللوة حمرمة باإجماع امل�سلمني والن�سارى واليهود، اإذا رجع كل منهم اإىل 
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حكم �سريعته وعقله و�سمريه. ولكن كثرًيا ممن يزعمون اأنهم اأن�سار املراأة ليروقهم 
هذا، ول يعجبهم اإل اأن تكون املراأة غر�ًسا ل�سهامهم، و�سيًدا حلبائلهم، واأن تكون 
تابعة لأهوائهم نازلة على حكم ميولهم، ليتم بها اأن�سهم، ويكمل بها �سرورهم. ثم 

ة لهم ُغْنُمها وعليها ُغْرُمها. ل يبالون بعد ذلك ما تقع فيه من �ُسبَّ

ز  »معزَّ الفا�سلة  ال�سيدة  بها  بعثت  ر�سالة  من  بنتفة  النظرة  هذه  ولنختم 
احل�سينية الفل�سطينية« اإىل الآن�سة »نظرية زين الدين« املطرز با�سمها كتاب »ال�سفور 

واحلجاب« قالت حفظها اهلل:

».... واعلمي اأيتها ال�سيدة اأنه يجب علينا مع�سر ال�سيدات اأن ننظر اإىل 
كل رجل يحملنا على مثل هذا العمل بعني البغ�س والزدراء والحتقار، لأنه 
بِّك اأيتها الآن�سة اأن ت�سفقي على نف�سك  ل يدعونا اإىل ف�سيلة ول اإىل مكرمة. فرِبَ

وعلى بنات جن�سك. ول تطالبيهن بالنقرا�س وتناديهن اإىل العار والدمار«.

»بل غلِّبي عليك غريزة حب النوع، ذلك اأعز لك واأ�سرف بنا. وما احلياة 
اإل متاع الغرور«.

»هبي اأيتها ال�سيدة اأن الدين مل ياأمر ومل ينه، اأو لي�س احلجاب عادة قومية 
اإ�سالمية �سرقية؟ فلماذا نرتك نحن هذه العادة احل�سنة وي�ستم�سك غرينا بعادته 
الإنكليزي  ي�ستم�سك  وملاذا  برتكها؟  مطالبته  على  جنروؤ  ول  وح�سية  كانت  واإن 
عاداتنا  نحن  وندع  القومية  وتقاليده  بعاداته  والياباين  والأملاين  واإلفرن�سي 
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اأمة عادات وتقاليد؟ فلماذا نطالب برتكها  اأن لكل  اأتنكرين  القومية؟  وتقاليدنا 
لكي نندمج يف �سوانا ون�سيع هذه القومية؟ فباهلل عليك ل تكوين اآلة تخريب، بل 
كوين اآلة تعمري، ول تنخدعي يا رفيقتي فتكوين املعول الذي به تهدم قوميتك 
واأمتك. واعلمي اأن قوًما يحاولون فتق هذا الرتق)1( فيحملون علينا مبا ل يريدون 
به خرًيا. اإمنا يريدون اأن يخرجونا عن ديننا ووطنيتنا وبالدنا في�ستعملون مثل هذه 
الدعايات، يوًما بالتب�سري الديني، ويوًما بالإ�سالح الجتماعي. ويوًما بال�ستعمار 
املدين، ويوًما بالتمدين الغربي، ول يغرنك كلمات ي�سعها الوا�سعون من رحمة 
الكلمات  هذه  مثل  من  ذلك  �ساكل  وما  �سعوب  وحترير  �سعيف  واإنقاذ  ب�سرية 
الرباقة اخلالبة التي ل يراد بها غري التغرير. كما قال »غو�ستاف لوبون« فكوين يا 
»نظرية« اأمنت واأمنع من اأن توؤثر عليك هذه املوؤثرات، ول يتخذك امل�سلون ع�سًدا 

وال�سالم عليك من رفيقتك يف النوع«. اهـ.

)1(  فتق هذا الرتق: اإف�ساد ذات البني. )م(.



وثالثني  بثمان  كتابها  موؤلفو  اأو  الدين«  زين  »نظرية  الآن�سة  خ�ستنا  قد 
�سفحة من كتاب »ال�سفور واحلجاب« ردوا فيها علينا بع�س ما كتبناه يف كتابنا 
)الإ�سالم روح املدنية( اأو )الإ�سالم ولورد كرومر( املطبوع لأول مرة يف بريوت 
قبل ع�سرين �سنة )1908م( والكتاب قد األفناه يف بدء �سبابنا، ومع هذا فهو اأثر 

خالد يف مو�سوعه.

وقد ا�ست�سهد موؤلفو الكتاب ببع�س ما ذكرناه يف »باب املراأة يف الإ�سالم« 
حيث راقهم ال�ست�سهاد. ثم حملوا علينا حملة منكرة يف اآخر كتابهم لبع�س ِفَقر 
البيتية  حياتها  من  امل�سلمة  املراأة  يخرجوا  اأن  يريدون  اأنهم  علمت  ملا  ترقهم،  مل 
تعمل  بالرجال،  خمتلطة  �سافرة،  القا�سية  احلياة  معرتك  اإىل  الرا�سية  ال�سريفة 
لك�سب قوتها، كا�سرة عنها قيود اأنوثتها، عاملة على اإف�ساد فطرتها نا�سية ما خلقت 
ينا�سب  ما  تعمل  امراأة.  اأن تظل  لها  نريد  واإمنا  لها ذلك،  نريد  ونحن ل  لأجله. 
احلياة  دعائم  لتبقى  تها)1(،  ِمنَّ ويوافق  قوتها،  ويجاري  غريزتها،  ويالئم  طبيعتها، 

َتها: قوتها. )م(. )1(  ِمنَّ

اخلامتــة
واحلجاب«  »ال�سفور  كتاب  يف  عما  موجزة  كلمة  تت�سمن  »وهي 
من الرد على بع�س اأقوالنا يف كتابنا »الإ�سالم روح املدنّية« الذي 

كتبناه قبل ع�سرين �سنة«.
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البيتية متما�سكة القوى، متينة الأ�سا�س، فال تتقو�س اأركانها بخروج املراأة على 
فطرتها واآدابها واأخالقها الأنثوية. وهذه نقطة اخلالف بيننا وبينهم. وهذا ما دعاهم 
اإىل اأن يحملوا علينا يف اآخر كتابهم تلك احلملة ال�سعواء املنكرة. واأن فيما قدمناه 
اإىل  و�سرحناه يف نظراتنا ال�سابقة كفاية لرد مزاعمهم وما و�سمونا به. فال حاجة 

اإعادته، لأن ذلك قد يدعو اإىل ملل القارئ.

اأما البذاءة يف الرد فحدث عنها ول حرج، فهي �ِسْن�ِسنة)1( هوؤلء املوؤلفني. 
واإذا كانوا قد اعتدوا على العلماء من فقهاء وحمدثني ومف�سرين ولغويني مبا يحمر 
منه وجه الإن�سانية خجاًل، فال بدع اأن ي�ستطيلوا على هذا ال�سعيف العاجز بالتهكم 
ووقح الكالم. وملا كنا ل نحب النت�سار لأنف�سنا واإمنا قد تعودنا النت�سار للحق 
جمرًدا عن كل هوى نف�سي، فاإنا ن�ساحمهم ونغفر لهم ما ا�ستطالوا به علينا، كما 
قال تعاىل: نثۈئ  ېئ  ېئ  ېئمث ]البقرة/ 237[. وكما قال �سبحانه: 
 .]14 ]التغابن/  ڱمث  ڱ   ڳ   ڳ   ڳ    ڳ   گ   نثگ  
وكما قال ر�سول اهلل : »الف�سل يف اأن ت�سل من قطعك، وُتْعطي من حرمك، 

وتعفو عمن ظلمك«. ولهذا نقول لهم غفر اهلل لكم وهداكم طريق الر�سد.

األَّفناه، واهلل ي�سهد، لدفع  واإمنا  اأنف�سنا،  نوؤلفه للدفاع عن  وكتابنا هذا مل 
ولبيان  وامل�سلمات،  وامل�سلمني  الإ�سالم  على  بها  اْفَتاأُتوا  التي  العامة،  مفرتياتهم 

)1( �ِسْن�ِسنة: طبيعة و�سجية. )م(.
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اأمر احلجاب والنقاب، واختالط اجلن�سني، وعقل الرجل وعقل املراأة،  احلق يف 
وتف�سري بع�س الآيات التي ا�ست�سهدوا بها تف�سرًيا ينطبق على املعقول واملنقول 
اأو تعمدهم الت�سليل من الأخطاء الوا�سحة  اإليه جهلهم  اهم  واللغة. وبيان ما اأدَّ

الفا�سحة.

ر  وُن�سِ ال�سواب  فو�سح  الطاقة.  جهد  هلل،  واحلمد  الواجب،  بهذا  قمنا  وقد 
احلق نث ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ   ڌ      ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   مث   ]املجادلة/ 22[. نث ۆئ  

ۈئ   ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئ  ی  ی  مث ]املائدة/ 56[.

* * * * *
اأ�سكر لك ح�سن ظنك بي يف ختام الرد عليَّ واإين  اأيتها الآن�سة، اإين 
عاماًل  لنهو�سها،  ا  حمبًّ للمراأة،  ن�سرًيا  اأزال،  ولن  اأزال،  ول  كنت،  اأين  اأعلمك 
على ترقيتها. ولكني اأخالف موؤلفي كتابك يف كثري من الوجوه، لأنهم يريدون 
اإف�ساد املراأة امل�سلمة مبا يدعونها اإليه. ونحن نريد اإ�سالحها من طريق العلم والدين 
بح�سب ما توؤهلها اإليه فطرتها، ونعمل على �سد كل طريق يوؤدي بها اإىل ما تاأباه 
عليها طبيعتها واأنوثتها ودينها و�سرفها. ولو قراأِت كتابك، قبل الإقدام على ن�سره، 
قراءة متعن لراأيت ما فيه من الد�س واملغالط و�سوء النية. ولكن الواقعة قد وقعت 

فابرئي اإىل اهلل منه ومن موؤلفيه. واإن اأطاعك اأبوك فاجمعيه وَحّرقيه.

اخلامتــة
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وِثقي اأيتها الآن�سة اأين ما ق�سدتك بحرف مما وجهته اإىل موؤلفي كتابك 
من ال�سفات، واإمنا هي لهم وحدهم. وهي قليل من كثري مما و�سفوا به علماء الأمة 

ظلًما وبهتانًا وعدوانًا على احلق.

وقبل اأن نختم هذه اخلامتة نقول كلمة حق يف هذه الآن�سة - كما اأخربنا 
بذلك َمن نثق به - وهي اأنها فتاة �ساذجة مهذبة طيبة النف�س كرمية اخللق. بعيدة 
عن التربج واخلالعة، ولكنها خدعت بر�ساها عن ن�سبة الكتاب اإليها، فظنت اأن 
ها به هوؤلء املوؤلفون حق موافق للدين و�سنن الجتماع القومية. ولعلها بعد  ما غرَّ
اأن تعرف احلق ال�سريح ترجع اإىل ال�سواب، وترباأ اإىل اهلل مما ن�سب اإليها، وت�سعى 
ال�سعي ال�سادق للنهو�س باملراأة امل�سلمة بوا�سطة العلم والدين، واهلل ل ي�سيع اأجر 

املح�سنني.

هذا ما اأردنا كتابته يف نقد كتاب »ال�سفور واحلجاب« اإظهاًرا للحق وعماًل 
بالواجب واهلل من وراء الق�سد. وال�سالم على من اتبع الهدى.

وكان متام الطبع يف غرة املحرم �سنة 1347 يف مطابع قوزما - بريوت

 نهاية المتن 
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